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Yrkande angående – Redovisning av uppdrag att utreda
överföring av lokaler från förvaltning till bolag.
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Ärendet förklaras fullgjort
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att snarast avbryta planerna på att bolagisera
de kommunala skolfastigheterna.

Yrkandet

Göteborg bör avveckla tankarna på att bolagisera kommuninvånarnas
gemensamma skolbyggnader så snart som möjligt. Det är lätt att förstå att det
kan verka lockande att lägga över kostnader på någon annan, att de egna
bokförda kostnaderna sjunker, att lägga ut ansvar på en annan aktör osv.
Marknadskrafter skall se till att leverera samma kvalitet till ett lägre pris är ett ofta
använt argument. Huvudparten av en kommuns verksamheter drivs dock enligt
principen om minsta möjliga kostnad för medborgarna/att ta ut lägsta nödvändiga
vinst/påslag eller om man så vill, god ekonomisk hushållning. Ett bolag, oavsett
privat eller kommunal, har ett naturligt intresse av vinstmaximering. Det är därför
lätt att finna exempel på när utförsäljningar och avregleringar i ett längre
perspektiv inte givit det från början uttalade och önskade resultatet. Här kan
exempelvis kan nämnas avregleringar av fast telefoni, elmarknaden,
bilprovningen med flera.

En bolagisering i sig löser inte heller det underliggande problemet med höga
kostnader. SLK konstaterar i underlaget att kostnaderna för fastighetsskötsel och
underhåll är höga samt att det under senare år skett en mycket kraftig
kostnadsutveckling när det gäller byggnation av förskolor, i huvudsak på grund
av kostnadsökningar inom entreprenad och byggherrekostnader. En bolagisering
av fastighetsbeståndet innebär inte per automatik en sänkning av dessa
kostnader.
Även konsultbolaget Ekan anger tydligt att citat: ”Ekan betonar i sin rapport att
det inte är bolagisering sig som löser de strategiska utmaningarna i en
organisation, utan det krävs ett gediget långsiktigt arbete i bolaget och hos övriga
inblandade parter samt en tydlig styrmodell för att lyckas uppnå önskade effekter
och potentialer.
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Risken är således allt annat än oansenlig att en bolagisering i det längre
perspektivet riskerar att skapa ett nytt GoBi Gas.
En kommunal affär som ekonomiskt, milt uttryckt, inte var allt för positiv för
stadens hårt prövade skattebetalare. En uppfattning som Sverigedemokraterna
verkar vara nästan ensamma om och som andra partier samtidigt knappt vill
kännas vid eller prata om. Det bör i sammanhanget nämnas att det finns partier
som tidigare röstat blankt nej till utförsäljningar och som länge tagit strid i
skolfrågor som nu samtidigt legat bakom att initierat ett uppdrag att se över
förutsättningarna för att bolagisera stadens skolbyggnader. Det rimmar dåligt
givet ovan historiska tillbakablickar och exempel.
Om det beslutas om en bolagisering kommer detta även få långtgående
ekonomiska konsekvenser för staden, om staden vid ett senare tillfälle önskar
återföra fastigheterna till förvaltningen. Sannolikt kommer detta leda till att såväl
stämplingsskatt som reavinstskatt måste erläggas. Detta om det framtida
marknadsvärdet skulle överstiga skattemässiga restvärdet. Det finns, med
dagens regelverk, möjligheter att kringgå detta med kommer resultera i
omfattande administration och med det klart ökade kostnader. Om dessa
möjligheter kommer kvarstå framöver är dock i dagsläget helt omöjligt att uttala
sig om.
Sverigedemokraterna anser därför att staden inte skall riskera att ta förhastade
beslut och att fastigheterna därför skall fortsatt vara kvar i kommunen, i
förvaltningens ägo men att fastighetsskötsel möjligen kan upphandlas i det fall
det vid den aktuella tidpunkten skulle visa sig vara mer fördelaktigt för kommunen
ur ett helhetsperspektiv.
Till dess bör staden fokusera på att få ner entreprenads och
byggherrekostnaderna genom bättre upphandling, tydligare avtal, samt se över
organisation och upplägg vad gäller drift och skötsel.
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Stadsledningskontoret

Tjänsteutlåtande
Utfärdat 2021-04-21
Diarienummer 0336/20

Handläggare
Patrik von Corswant
Telefon:031-368 02 42
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Redovisning av uppdrag om att utreda
överföring av lokaler från förvaltning till bolag
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunstyrelsens uppdrag från kommunfullmäktiges budget för 2020 avseende
förutsättningar och möjligheter att överföra lokaler från förvaltningar till bolag, antecknas
och förklaras fullgjort.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet i enlighet med yrkande från S, M, L och C
2020-05-20 § 467 att utreda om ett skolfastighetsbolag kan ge bättre förutsättningar för en
mer affärsmässig styrning, effektivare fastighetsförvaltning och snabbare beslutsvägar
samt hur likvärdigheten kan stärkas.
Stadens organisation och styrning av dess lokalförsörjning har kontinuerligt förändrats
över tid. Ökad effektivitet inom nyproduktion, fastighetsförvaltning och hantering av
eftersatt underhåll har varit bärande syften för de omorganisationer och
styrningsförändringar som genomförts.
Bolagisering av skolfastigheter har genomförts i Stockholm, Uppsala och Sollentuna.
Någon systematisk analys av bolagiseringens effekter finns inte att tillgå men
tjänstepersoner uppger i intervjuer att de är relativt nöjda med sin nuvarande organisering.
Konsultbolaget Svefa har utfört en omfattande analys av lokalförvaltningens skolbestånd.
Svefa beskriver att skolbeståndet har ett eftersatt underhåll om ca 3.5 mdkr samt att
driftskostnader, underhållskostnader och nyproduktionskostnader avseende förskolor är
högre än branschnormen.
En bolagisering av fastighetsförvaltning och nyproduktion kan genomföras med eller utan
fysisk förmögenhetsöverföring. Att överföra ägandet av fastigheterna till bolag är mer
komplicerat och medför högre transaktionskostnader jämfört med att enbart bolagisera
drift och nyproduktion. Konsultbolaget Ekan (Ekan) bedömer att en
förmögenhetsöverföring skulle vara att föredra då detta skulle innebära bättre
förutsättningar för framtida styrning och effekthemtagning. Överföring kan enligt Ekan
ske under en fem års period. Takten bör dock anpassas i syfte att minimera
transaktionskostnaderna. Ekan bedömer att det finns en årlig kassaflödespotential
motsvarande 250 till 600 mnkr. Cirka 100 till 200 mnkr kommer att synas i
resultaträkningen när transformationen har fått effekt och ytterligare 150 till 400 mnkr
över tid genom minskade avskrivningar och kapitalkostnader. Avseende en bolagisering
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utan förmögenhetsöverföring bedömer Ekan att den finns en årlig kassaflödespotential
motsvarande 125 till 425 mnkr. Cirka 75 till 125 mnkr kommer att synas i
resultaträkningen när transformationen har fått effekt och ytterligare 50 till 300 mnkr över
tid genom minskade avskrivningar och kapitalkostnader.
Ekan betonar i sin rapport att det inte är bolagisering i sig som löser de strategiska
utmaningarna i en organisation, utan det krävs ett gediget långsiktigt arbete i bolaget och
hos övriga inblandade parter samt en tydlig styrmodell för att lyckas uppnå önskade
effekter och potentialer. Ekan bedömer att nuvarande förvaltning inte har förutsättning
och förmåga att realisera identifierad potential. Stadsledningskontoret vill dock poängtera
vikten av att ta tillvara projektets analyser och slutsatser även om verksamheten fortsatt
ska drivas i förvaltningsform.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Bolagisering av stadens skolfastigheter skulle få långtgående ekonomiska konsekvenser.
En bolagisering utan att föra över ägandet av fastigheterna (servicebolag) skulle innebära
betydligt lägre transaktionskostnader än om ägandet överförs. Kostnaderna för att
administrativt sätta upp och etablera ett servicebolag beräknas enligt konsultbolaget Ekan
uppgå till cirka 20 mnkr över en tre års period. Transaktionskostnaderna för etableringen
är låga. Eftersom inga fastigheter förs över skulle det inte utgå stämpelskatt och det
kommer inte att bli några andra skattemässiga konsekvenser.
Ekan har identifierat att för detta alternativ bedöms de årliga kassaflödesbesparingarna
vara 125 till 425 mnkr. Av dessa skulle 75 till 125 mnkr synas i resultaträkningen när
transformationen har fått effekt och ytterligare 50 till 300 mnkr över tid genom minskade
avskrivningar och kapitalkostnader.
En bolagisering som även skulle inkludera en legal överföring av lokalförvaltningens
balansräkning (fastighetsbolag) avseende skolor kommer att medföra högre kostnader
jämfört med ett servicebolag. Kostnaderna för att administrativt sätta upp ett
fastighetsbolag beräknas enligt Ekan uppgå till ca 30 mnkr, vilket är något mer än för ett
servicebolag eftersom även en flytt av fastigheterna ska administreras.
En överföring av fastigheter mellan kommunen och fastighetsbolaget är en komplex fråga
och ger upphov till transaktionskostnader. Stämpelskatt (4,25% av köpeskillingen) utgör
den största enskilda posten och dess storlek baseras vanligtvis på de överförda
fastigheternas marknadsvärde. För fastigheter som saknar fastställda taxeringsvärden
(som i fallet skolfastigheter) finns en möjlighet att bestämma värdet enligt
stämpelskattelagen som ett beräknat taxeringsvärde.
Lokalförvaltningens skolbestånd är omfattande och har ett bokfört värde på över 10 mdkr.
Taxeringsvärdet behöver inte överensstämma med det bokförda värdet. Sannolikt är
betalningsviljan från privata intressenter högre än det bokförda värdet. Ett bestånd som
har ett stort eftersatt underhåll bör dock påverka såväl taxeringsvärde som
marknadsvärde. I det fall en överföring skulle ske av byggnad med tomträttsavtal blir
beräkningsgrunden för stämpelskatten betydligt lägre än om hela fastigheten överförs ,
det vill säga byggnad inklusive mark. Erfarenhetsmässigt finns även en möjlighet att
minska stämpelskatten med 30–60% genom fastighetsrättsliga åtgärder som till exempel
fastighetsregleringar.
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Risker finns även avseende andra skattemässiga kostnader till exempel moms och
påverkan på skattemässiga avdrag för räntekostnader i Stadshus AB.
Transaktionskostnaderna för etableringen bedöms sammantaget bli avsevärt högre
jämfört med ett servicebolag.
Ekan har identifierat att för detta alternativ bedöms de årliga kassaflödesbesparingarna
vara 250 till 600 mnkr. Av dessa skulle 100 till 200 mnkr synas i resultaträkningen när
transformationen har fått effekt och ytterligare 150 till 400 mnkr över tid genom
minskade avskrivningar och kapitalkostnader.
Ekan bedömer att förutsättningarna för att nå måluppfyllelse är högre i ett fastighetsbolag
med skolfastigheterna i egen balansräkning än genom bildande av ett servicebolag.
Om det blir aktuellt att gå vidare med en bolagisering bör det i nästa steg genomföras en
mer utförlig analys för hur överföringen ska gå till. Initialt startas sannolikt ett
servicebolag som även får ansvar för nyproduktion. Sedan kan överföringen genomföras
successivt under en kortare eller längre tidsperiod där nyttan med överföring för varje
enskilt objekt ställs mot den kostnad som uppstår vid överföringstillfället. Mindre
strategiskt viktiga byggnader som ska rivas under de kommande 5–10 åren överförs
sannolikt inte. Med denna typ av strategi finns möjligheter att säkerställa att
transaktionskostnaderna minimeras.

Bedömning ur ekologisk dimension

Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna
dimension.

Bedömning ur social dimension

Att säkerställa ändamålsenliga skollokaler till lägsta möjliga kostnad är en viktig
förutsättning för barn och ungas förutsättningar för att få en bättre arbetsmiljö under sin
skoltid. Konsultbolaget Ekan bedömer att det genom bolagisering av skolfastigheterna
finns möjligheter att effektivisera fastighetsförvaltningen och nyproduktionen vilket
möjliggör sänkta hyror för skolförvaltningarna och därmed skapas möjligheter att en
större del av skolpengen kan användas till undervisning.

Samverkan

Information om uppdraget har lämnats på CSG 2021-02-11.

Bilagor
1.

2.
3.
4.

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-05-20 § 467, med yrkande från
S, M, L och C, samt stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-03-26.
Stockholms organisering av skollokaler
Portföljanalys och ekonomisk kommersiell Due Diligence (Svefa AB)
Förutsättningar för bolagisering skolfastigheter (Ekan AB)
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Nedanstående rapporter återfinns i sin helhet hos stadsledningskontoret.
•

Utveckling av stadens lokalförsörjningsprocess mellan 1990–2021
o

•
•
•
•

Till denna rapport finns 21 underbilagor vilka består av samtliga
beslutshandlingar som rapporten refererar till.

Organisationsbeskrivning och rutiner för beställning
Jämförelse mellan Göteborg, Stockholm, Uppsala och Sollentuna
Transaktionsanalys i samband med förslag till bolagisering av skolfastigheter
Personalmässiga konsekvenser i samband med förslag till bolagisering av
skolfastigheter.
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Ärendet

Genom kommunfullmäktiges budget för 2020 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att
utreda förutsättningar och möjligheter att överföra lokaler från förvaltningar till bolag.
Uppdraget avrapporterades till kommunstyrelsen 2020-04-22.
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet i enlighet med yrkande från S, M, L och C
2020-05-20 § 467. Detta tjänsteutlåtande utgör avrapportering i enlighet med uppdragen i
återremissyrkandet.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet i enlighet med yrkande från S, M, L och C
2020-05-20 § 467.
1. Återremittera ärendet, Redovisning av uppdrag om överföring av lokaler från förvaltning till
bolag, till kommunstyrelsen, ihop med berörda nämnder och bolag, för att genomföra en
djupare analys av en potentiell överföring av förskole-, grundskole-, och gymnasielokaler
från lokalnämnden till bolagiserad form.
2. Uppdraget ska innehålla en fördjupad analys av Stockholms agerande/genomförande av
flytt och förvaltning av skollokaler i Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB). Uppdraget
ska också innehålla en fördjupad konsekvensanalys, främst med fokus på ekonomiska- och
personalmässiga konsekvenser men även på hur likvärdigheten kan stärkas. Uppdraget ska
också innehålla analyserade förslag på olika former av förvaltning, med utgångspunkt i de
två principiella lösningsalternativ som stadsledningskontoret har identifierat.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma efter genomförd utredning för vidare
ställningstagande. Prioritering av uppdraget får ske med hänsyn till de åtaganden som
förvaltningen har med anledning av den pågående pandemin.
Genom återremissyrkandet önskade kommunstyrelsen få belyst om en separat
organisation för fastigheter inom skolsfären, med egen resultat- och balansräkning,
styrelse och ledning kan ge bättre förutsättningar för en mer affärsmässig styrning,
effektivare fastighetsförvaltning och snabbare beslutsvägar samt hur likvärdigheten kan
stärkas.
Kommunstyrelsen, ihop med berörda nämnder och bolag fick i uppdrag att genomföra en
djupare analys av en potentiell överföring av förskole-, grundskole-, och gymnasielokaler
från lokalförsörjningsnämnden till bolagiserad form. Uppdraget omfattade en fördjupad
analys av Stockholms agerande/genomförande av flytt och förvaltning av skollokaler i
Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB). Uppdraget skulle även omfatta en fördjupad
konsekvensanalys, främst med fokus på ekonomiska- och personalmässiga konsekvenser
men även på hur likvärdigheten kan stärkas. Återrapportering av uppdraget skulle
innehålla analyserade förslag på olika former av förvaltning, med utgångspunkt i två
principiella lösningsalternativ som Stadsledningskontoret identifierade vid
återrapportering av det ursprungliga uppdraget 2020-04-22 (Dnr. 0336/20).
Organisering av uppdraget
Projektmedlemmar från linjen har hämtats in från stadsledningskontoret,
fastighetskontoret, Higab AB (Higab), Förvaltnings AB Framtiden (Framtiden) och
Göteborgs Stadshus AB (Stadshus). Konsultbolaget Ekan AB har upphandlats upp av
stadsledningskontoret, och konsultbolaget Svefa AB har handlats upp av
fastighetskontoret. Varje konsultbolag har haft ansvar att lämna rapporter med sina egna
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bedömningar och slutsatser. Lokalförvaltningen har lämnat ett omfattande underlag till
projektet.
Projektförberedelser genomfördes under hösten och projektorganisationen var på plats i
sin helhet i slutet av december 2020 och avslutades i mitten av mars 2021. Därefter har
det genomförts ett begränsat kvalitetssäkringsarbete.
Projektet har bedrivits koncentrerat på kort tid med mycket högt tempo där tidplan varit
styrande för de olika leveranserna. Inledningsvis fokuserade projektet på faktainsamling.
Denna fas tog avsevärt längre tid än planerat avseende informationsinhämtning från
lokalförvaltningen.
Lokalförvaltningens nomenklatur och definitioner avseende sin fastighetsterminologi
avviker en del från gällande branschstandard, vilket har skapat problem och initiala
missförstånd. Inlevererat material har även innehållit kvalitetsbrister vilket krävt en
längre bearbetningstid än vad som var planerat. För att klara tidplanen fick
konsultbolagen samla in och bearbeta delvis likartad information parallellt med varandra.
Det förekommer därför skillnader och kvalitetsbrister i Svefas och Ekans rapporter på
detaljnivå. Aggregerad information är dock avstämd och rimligt kvalitetssäkrad mellan
konsultbolagen och lokalförvaltningen. På en övergripande nivå är därför konsulternas
och stadsledningskontorets bedömning att slutsatser och rekommendationen vilar på en
stabil grund.

Återrapportering av uppdraget

Projektet har tagit fram sammanlagt åtta separata rapporter vid sidan om detta
tjänsteutlåtande. Nedan följer en summering av vad som framkommer i rapporterna.
Historik och nuläge avseende organisering, ägande och styrning av
skolfastigheter samt omvärldsanalys
Arbetet i sin helhet för dessa delområden återfinns i separata rapporter enlig nedan som
förvaras hos stadsledningskontoret.

•
•
•

Utveckling av stadens lokalförsörjningsprocess mellan 1990–2021
Organisationsbeskrivning och rutiner för beställning
Jämförelse mellan Göteborg, Stockholm, Uppsala och Sollentuna

Utveckling av stadens lokalförsörjningsprocess 1990–2021

Göteborgs Stads organisation och styrning av stadens lokalförsörjning har kontinuerligt
förändrats i syfte att försöka säkerställa en effektiv lokalförsörjnings- och
lokalförvaltningsprocess.

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande

6 (41)

1990 – beslutade kommunfullmäktige (GKH 1990:310 A-g) att överföra en stor del av
ansvaret för stadens fastighetsförvaltning (stadsdelsnämnderna, sociala
institutionsnämnden, utbildningsnämnden, omsorgsnämnden samt nämnden för
stadsbiblioteket) till den nybildade lokalförsörjningsnämnden. Syftet var att nämnderna
inte skulle vara sin egen hyresvärd och bakgrunden till förändringen står att finna i ett
antal problem i den dåvarande fastighetsförvaltningen:
•
•
•

fastighetsunderhåll prioriterades lägre än ny verksamhet eller utökning av befintlig
verksamhet
fastighetsutgifter ställdes mot verksamhetsutgifter med en svår valsituation som följd
fastighetsunderhåll fungerade som regulator mot budgetbalans

Den nybildade lokalförsörjningsnämnden gavs därför bland annat i uppdrag att långsiktigt
säkra fastigheternas värde och brukbarhet, exempelvis genom en successiv upprustning
av de enheter där det fanns ett eftersatt underhåll. Nämnden skulle huvudsakligen verka
för stadens verksamheter och skulle förse dessa med bra och ändamålsenliga lokaler.
Den utredning som låg till grund för beslutet enligt ovan belyste även frågan om huruvida
bolag eller nämnd var den lämpligaste formen för fastighetsförvaltningen. Utredningen
fastslog att fastighetsförvaltningen borde ledas av en politiskt tillsatt nämnd då en
organisation i nämndform bättre bedömdes kunna möta behovet av ett långsiktigt
fastighetsekonomiskt perspektiv, kravet att verksamheten bedrivs i enlighet med
målsättningen för stadsdelsnämnderna samt att utifrån en kommunövergripande ambition
säkerställa att hålla lokalhyrorna på en rimlig nivå. Utredningen fastslog också att detta
inte utesluter en framtida omprövning och övergång till bolagsform om detta senare
skulle visa sig lämpligt.
1992 – Beslutade kommunfullmäktige (GKH 1992:228) att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att upprätta ett lokalregister för kommunens nämnder samt att införa en
lokalbank. Lokalbankens syfte var att undvika suboptimering och effektivisera Göteborgs
Stads lokalutnyttjande. Enligt den utredning som låg till grund för bildandet av
lokalbanken uttrycktes ett behov av kostnadseffektivare lokalanvändning för stadens
nämnder. En åtgärd var att försöka stimulera nämnder att friställa sina lokaler. Detta
skulle möjliggöras genom att alla lokaler som inte utnyttjades skulle anmälas och lämnas
till lokalbanken. Om stadens verksamheter hade behov av nya lokaler skulle detta i första
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hand prövas mot de lediga lokaler som redan fanns i lokalbanken. För att ge incitament
till nämnder att friställa lokaler gav lokalbanken ersättning till nämnder och styrelser. I
syfte att få en klarare ansvars- och rollfördelning föreslog stadskansliet att lokalbanken
skulle vara fristående och skild från befintliga fastighetsförvaltande nämnder och direkt
underställd kommunstyrelsen.
1995 – Beslutade kommunfullmäktige att inrätta en ny hälso- och sjukvårdsnämnd. I
samband med beslutet beslutades också att sjukvårdens fastighetsfunktion – MedicHus –
skulle ges en ny organisatorisk placering och att hälso- och sjukvårdsnämnden inte skulle
ha det framtida ansvaret för fastighetsfrågorna. 1996 beslutade kommunfullmäktige att
nämnden för MedicHus skulle inrättas från och med 1997(GKH 1996:7). Bakgrunden till
bildandet av MedicHus är dels kopplat till en liknande problematik som när
lokalförsörjningsförvaltningen bildades samt dels för att kunna följa kommunfullmäktiges
princip om att nämnderna inte ska vara sin egen hyresvärd. Den nya nämnden gavs ansvar
att förvalta samtliga sjukvårdslokaler och lokaler för äldre och funktionshindrade. Även
vid bildandet av MedicHus sattes ett särskilt fokus på att komma tillrätta med eftersatt
underhåll bland annat genom samordning av hyresgästernas behov av
verksamhetsanpassningar.
1996 - I kommunfullmäktiges budgetbeslut för 1996 angavs att nämndernas
hyreskostnader tog ett allt större utrymme i deras budgetramar och det beslutades att ge
dåvarande stadskansliet i uppdrag att starta ett projekt för lokaleffektivisering. Projektet
syftade till att skapa en effektivare och billigare lokalanvändning och billigare former när
det gäller nyproduktion av lokaler som används för kommunala verksamheter. Uppdraget
resulterade i att kommunfullmäktige 1997 beslutade att inrätta ett lokalsekretariat direkt
underställt kommunstyrelsens presidiedelegation (GKH 1997:188).
Syftet med lokalsekretariatet var att dels ge stadens nämnder och styrelser råd och stöd i
lokalförändringsprocessen dels stärka kommunstyrelsen strategiska roll när det gäller
kapitalbindning i byggnation och inhyrning. Den önskade förändringen skulle
åstadkommas genom att lokalförsörjningsnämndens tidigare uppdrag att vara
samordnande och verkställande organ gällande byggnation och inhyrning övergick till
kommunstyrelsen. Målsättningen var att undvika en splittrad roll i byggnations- och
inhyrningsprocessen genom en renodling där de kommunala fastighetsförvaltarna kunde
koncentrera sig på sina uppgifter som förvaltare och kommunstyrelsen genom
lokalsekretariatet var ansvarig för genomförande av ny- till- och ombyggnation samt
inhyrningsprojekt. Lokalsekretariatet gavs i uppdrag:
•

•
•

att efter framställan från berörd nämnd delta i och styra projekt med förväntande
lokalkostnadskonsekvenser fram till att projekten är färdiga och tillträde av
lokalerna skett och berörd fastighetsförvaltare tar över driftansvaret
att på eget initiativ starta utredningar om lokalanvändning och föreslå förändringar
för att öka lokaleffektiviteten
att ta över ansvaret för lokalbanken.

Sammanfattningsvis var inrättandet av lokalsekretariatet ett sätt att stärka
kommunstyrelsens strategiska roll i syfte att öka stadens lokaleffektivitet.
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2000 – beslutade kommunfullmäktige att införa en hyresmodell och att ge ansvaret för
densamma till kommunstyrelsen genom lokalsekretariatet (GKH 2000:143). Det fanns två
hudsakliga syften bakom hyresmodellens införande:
•
•

behovet av rättvisare hyressättning och att verksamhetens art, oaktat lokalens
geografiska placering, snarare än förvaltningsform skulle styra hyresnivån
skapa förutsättningar för en central investeringsstyrning i staden genom att föra över
det löpande finansieringsutrymmet som skapades inom stadens fastighetsförvaltande
förvaltningar till kommunstyrelsen.

Hyresmodellen infördes i en tid när staden var organiserad i 21 olika stadsdelar och
utjämnade skillnader mellan olika stadsdelar. Bostadsbyggandet var ojämnt fördelat
vilket innebar att behovet av att expandera kommunal service var koncentrerat till några
få stadsdelar som då fick höga hyreskostnader för sina nybyggda lokaler. Andra
stadsdelar som hade ett litet expansionsbehov och äldre, billiga verksamhetslokaler fick
då en helt annan kostnadsbild för sin verksamhet.
Avgiften i hyresmodellen sattes således efter lokalens yta och graden av verksamhetsnytta
oaktat lokalens geografiska placering och oavsett hyresvärdens och mellanhyresvärdens
verkliga kostnad för lokalen. Avsikten var att jämna ut kapital- och driftskostnad för de
enskilda lokalerna på hela lokalbeståndet. Lokalförsörjningsnämnden och nämnden för
MedicHus kompenserades fullt ut för skillnad mellan hyra och faktiska kostnader via
kommuncentrala medel. På så sätt fick en lokal med sämre grad av verksamhetsnytta
lägre hyra jämfört med en lokal av motsvarande storlek, men med högre
verksamhetsnytta.
2009 – Beslutade kommunstyrelsens presidiedelegation att ge stadskansliet i uppdrag att
utreda hur rationellt det är att bedriva två parallella fastighetsförvaltande organisationer. I
uppdraget skulle det också klargöras hur roller och ansvarsfördelning mellan
lokalförsörjningsnämnden, nämnden för MedicHus, lokalsekretariatet
och kommunstyrelse ser ut och fungerar. Utredningen skulle också fokusera på hur
lokalsekretariatet genomförde sitt uppdrag beträffande uppföljning
och utvärdering av stadens lokaleffektivitet. Utgångspunkten för översynen var att
kommunstyrelsen måste säkerställa underlag för att i sin planering kunna styra mot ett
effektivt lokalutnyttjande.
2010 beslutade kommunfullmäktige att lokalförsörjningsnämnden och nämnden för
MedicHus skulle slås samman till en ny nämnd med namnet lokalnämnden (KF 2010-0506 §17 Dnr 0693/09). Kommunstyrelsens tidigare ansvar, genom lokalsekretariatet, för
ny- till och ombyggnation samt in- och uthyrningsverksamheten överfördes till den nya
lokalnämnden. Genom att slå samman ansvaret för byggnation med ansvaret för
förvaltning i en organisation skulle avståndet mellan den byggande delen av
organisationen och den förvaltande minska. Över tid bedömdes detta leda till en
byggverksamhet som bättre tog tillvara erfarenheter från tidigare förvaltning och genom
det skapa förutsättningar för lägre driftskostnader. Bildandet av den nya lokalnämnden
och en gemensam organisation förutsattes leda till synergieffekter i den administrativa
sidan och rationaliseringsvinster i den förvaltande delen. Fokus för den nya
organisationen skulle vara att på ett så effektivt och professionellt sätt som möjligt
förvalta och bygga lokaler till fördel för både hyresgäster och ägare.
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Med bildandet av den nya lokalnämnden förändrades också lokalsekretariatets uppdrag
till att omfatta ansvar för styrning, ledning och samordning av stadens lokalförsörjning.
Alla lokalbehov från stadens nämnder kanaliserades till lokalsekretariatet som värderade
behovet ur olika aspekter och söker i samråd med den aktuella nämnden möjliga
alternativa lösningar. Inom ramen för detta arbete värderade också lokalsekretariatet
frågan om investering i egen regi eller extern förhyrning. På uppdrag av lokalsekretariatet
genomförde sedan lokalförvaltningen en förstudie hur en ny- till och ombyggnation eller
inhyrning skulle kunna genomföras för att möta redovisade behov. Kommunstyrelsen,
genom lokalsekretariatet, gavs också ansvaret att säkerställa behovet av
verksamhetslokaler i tidiga stadsutvecklingsskeden och i detaljplanearbetet samt ansvar
för planering och nominering av stadens lokalinvesteringar.
2019 - beslutade kommunfullmäktige att överföra ansvaret för hyresmodellen från
kommunstyrelsen till lokalnämnden (KF 2019-06-11 §20 Dnr 1735/18). Syftet med
ansvarsförändringen var att en konsekvens av hyresmodellen var att den inte gav några
incitament för de verksamheter som skall nyttja lokalerna och för lokalnämnden att
optimera investeringsutgifterna. De verksamheter som nyttjade lokalerna betalade den
maximala modellhyran oavsett byggkostnader och för lokalnämnden reglerades de överoch underskott som uppstår inom hyresmodellen genom de kommunbidragsjusteringar
som skedde inom ramen för hyresmodellen. Hyresmodellen slog därmed ut det normala
förhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst genom att ingen part behöver ta de faktiska
ekonomiska konsekvenserna. Det bedömdes vara önskvärt att skapa en tydligare och mer
affärsmässig relation mellan lokalnämnden och nämndens hyresgäster.
2019 - I samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2020 och flerårsplaner
2021–2022 gavs lokalnämnden i uppdrag att tillse att ny kostnadsneutral hyressättning tas
fram och träder i kraft 1 juli 2020 för förskole-, grundskole- och gymnasielokaler (KF
2019-11-13 §4 0260/19).
Lokalnämnden har beslutat om en kostnadsneutral hyressättning gällande förskole-,
grundskole- och gymnasielokaler från och med den 1 juli 2020. Hyressättningen innebär i
korthet att respektive nämnd debiteras för sin andel av de kostnader som tidigare
hanterades kommuncentralt inom hyresmodellen. Hanteringen avser endast lokaler
färdigställda från 2017. Övrig kommuncentral finansiering inom hyresmodellen hanteras
inom ramen för lokalnämndens kommunbidragsram.
Lokalnämnden gav lokalförvaltningen i oktober 2019 i uppdrag att ta fram principer för
ny hyressättning. Lokalnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2021-03-23 § 38 att
godkänna förslag till nya hyressättande principer för stadens verksamhetslokaler och
översända dessa KS/KF som går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för
fastställande. De nya hyressättande principerna kan då börja gälla den 1 januari 2022.
Detta innebär att den kostnadsneutrala hyressättning som nu gäller enligt ovan är tillfällig
och kommer att gälla fram till dess att nya hyressättande principer är beslutade och
implementerade.
2020 – Kommunfullmäktige beslutade att anta Göteborgs Stads program för
lokalförsörjning 2020-2026 (KF 2020-03-19 §3 Dnr 1006/18). Programmet ska utgöra
plattformen för utvecklingen av den strategiska styrningen av stadens lokalförsörjning
och skapa en tydlig, transparent, aktuell och relevant styrning inom
lokalförsörjningsområdet. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för staden att kunna
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möta utmaningen om att lokalförsörjningen av kommunal service ska vara i balans och
hållbar över tid.
I samband med kommunstyrelsens årliga antagande av Göteborgs Stads
lokalförsörjningsplan beslutade kommunstyrelsen att ge stadsledningskontoret i uppdrag
att komplettera det pågående arbetet med Göteborgs Stads program för lokalförsörjning
2020–2026 med en översyn av befintliga styrande dokument kopplat till stadens
lokalförsörjning.

Organisationsbeskrivning och rutiner för beställning

Göteborgs Stads lokalnämnd består i nuläget av 11 ledamöter med 6 ersättare. Nämnden
har ansvar för att tillhandahålla verksamhetslokaler främst för undervisning, barn- och
äldreomsorg och boenden med särskild service, men även andra typer av lokaler för
stadens behov. Nämnden ska förvalta och utveckla verksamhetslokaler inom sitt
fastighetsbestånd till de verksamheter som bedrivs av Göteborgs Stad, samt agera
mellanhyresvärd för nämndernas inhyrda verksamhetslokaler. Lokalförvaltningens
ledningsgrupp utgörs av direktör, avdelningschefer från de sex avdelningarna samt
förvaltnings controller. Förvaltningen har en linjeorganisation med i nuläget cirka 550
medarbetare fördelade på tre verksamhetsavdelningar samt tre stödavdelningar.
Verksamhetsavdelningar
•
•
•

Serviceavdelningen: 285 medarbetare
Fastighetsavdelningen: 95 medarbetare
Projektavdelningen: 116 medarbetare

Stödavdelningar
•
•
•

Utvecklingsavdelningen: 29 medarbetare
Ekonomiavdelningen: 14 medarbetare
HR och kommunikation: 13 medarbetare

Skolförvaltningarnas bemanning och organisering avseende lokaler ser ut enligt följande:
Förskoleförvaltningen har en central fastighetsfunktion med totalt 12 medarbetare.
Ansvaret för fastighetsfrågorna sorterar under verksamhetschefen för fastighet och
säkerhet.
Grundskoleförvaltningen har en central fastighetsfunktion genom verksamhetsområdet
fastighet och säkerhet. Området består av två enheter, fastighet och säkerhet. Totalt
omfattar verksamhetsområdet cirka 18 medarbetare och två chefer.
Utbildningsförvaltningen har en central fastighetsfunktion som består av tre
medarbetare. Ansvaret för lokalfrågorna sorterar under avdelningschefen (ekonomichef).

Från beställning till byggnation

När stadens verksamheter avser att genomföra en mer begränsad lokalförändring vänder
sig verksamheten direkt till fastighetsavdelningen på lokalförvaltningen. Om åtgärden
bedöms överstiga 20 prisbasbelopp ska verksamheten vända sig med ett uppdrag till
stadsledningskontoret. Om åtgärden understiger 20 prisbasbelopp (PBB) utför
lokalförvaltningen uppdraget. Verksamheten meddelas då också på vilket sätt utgiften
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kommer att redovisas i räkenskaperna, antingen som en driftskostnad i resultaträkningen
eller som investering i balansräkningen som betalas via ett treårigt tilläggsavtal. Innebär
uppdraget en kostnad under 4 PBB klassificeras det alltid som en driftkostnad och
faktureras den beställande förvaltningen efter utfört arbete.
Om åtgärden bedöms överstiga 20 PBB ska verksamheten vända sig med ett uppdrag till
stadsledningskontoret. Uppdraget går där in i ordinarie investeringsberedning där behovet
ställs mot andra investeringsbehov i staden.

Bilden visar processen från beställning till byggnation exkluderat planprocessen

Lokalförvaltningen genomför förstudier på uppdrag av stadsledningskontoret.
Förstudierna sker först efter att ett lokalbehov har åskådliggjorts. Detta sker vanligtvis
hos verksamhetsnämnderna men det kan även framkomma volymmässiga behov ur
stadsplaneringen.

Jämförelse mellan Göteborg, Stockholm, Uppsala och
Sollentuna
Inledning
Underlaget nedan bygger på intervjuer som genomförts via Teams och Skype under slutet
av januari månad och i början av februari månad 2021. Intervjuerna har utgått från öppna
frågor i ett strukturerat samtal utifrån sex områden: Behovsanalys och beställning,
Samverkan inom staden, Leverans utifrån beställning, Underhåll av lokaler,
Uppsägning/avyttring av lokaler samt Finansiering och kostnadsstyrning.

Intervjuerna i Göteborgs Stad har genomförts med representanter från
förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen, utbildningsförvaltningen samt
lokalförvaltningen. Utgångspunkten för intervjuerna med förvaltningarna har varit att
respondenterna ska beskriva nuläget och vad de uppfattar som fungerande respektive det
som behöver utvecklas.
För omvärldsanalysen har förfrågan ställts till tre kommuner: Stockholms Stad, Uppsala
kommun och Sollentuna kommun. Utgångspunkterna för urvalet av referenskommun har
varit att kommunen har skollokaler i bolagsform samt att referenskommunerna skulle ha
olika lång erfarenhet av bolagsform och olika befolkningsstorlek.
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Intervjuerna med referenskommunerna har genomförts vid tre tillfällen per kommun. Ett
tillfälle med representanter från skolförvaltningen, ett tillfälle med representanter från den
kommuncentrala funktionen samt ett tillfälle med representanter från bolaget.
Sammanställningen innehåller ingen analys utan är ett referat av det som framkommit i
intervjuerna. Ställningstaganden och värderingar som förekommer i texten är
respondenternas egna.
Detaljerad analys av Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)
Enligt återremissyrkandet ska uppdraget innehålla en fördjupad analys av Stockholms
agerande/genomförande av flytt och förvaltning av skollokaler i ”Skolfastigheter i
Stockholm AB” (SISAB). Mot bakgrund av detta redovisas i bilaga 2 (Beskrivning av
Stockholms stads organisering av skolfastigheter) en mer utförlig sammanställning av
genomförda intervjuer med respondenterna SISAB, stadsledningskontoret och
utbildningsförvaltningen i Stockholm Stad.
Behovsanalys och planering
Processen för behovsanalys och planering inom Göteborgs stad genomgår för närvarande
en förändring som i huvudsak har påkallats av att verksamhetsansvaret för förskola och
grundskola har samlats på varsin facknämnd, jämfört med tidigare då ansvaret var
fördelat geografiskt på 10 olika stadsdelar. Eftersom facknämnderna själva kan borga för
en likvärdighet finns inte längre samma behov av en central styrning. Behovsplaneringen
kretsar i huvudsak kring att möta behovet av nya skollokaler på grund av en ökad
befolkning. Samtliga respondenter framhåller att denna planering behöver länkas
tydligare till underhållsplaneringen och bedömningen av fastigheternas status. Ansvaret
för att säkerställa behovet av verksamhetslokaler i detaljplanearbetet ligger på
stadsledningskontorets avdelning för planering och analys (före detta lokalsekretariatet).
Här upplever de flesta respondenter att det finns utmaningar.

Samtliga intervjuade kommuner har angett att de inledningsvis valt en decentraliserad
behovsplanering, men att de med tiden sett behov av att införa en kommuncentral
funktion som samordnar/styr med varierande grad. Den kommuncentrala funktionen har
dock införts av olika skäl, till exempel utifrån ökad kostnadskontroll eller utifrån
koncernövergripande prioriteringar. Graden av direkt styrning från kommunledningen är
högre i Sollentuna och Uppsala men lägre i Stockholm. Bolagen har ingen egentlig roll i
behovsplaneringen, men de ingår i samtliga kommuner i olika arbetsgrupper för att i
tidiga skeden ge input på genomförbarhet. Samtliga bolag involveras i detaljplaneskedet
för att ge utlåtanden om markens byggbarhet och möjligheten till att få in en lokal på
föreslagen plats.
Samverka inom staden
Ansvarsfördelningen inom Göteborgs stad upplevs av två förvaltningar som tydlig medan
två förvaltningar upplever den som otydlig. De dokument som beskriver och fastslår
ansvarsfördelningen i staden är okända för flera respondenter i förvaltningarna vilket kan
vara en förklaring till den upplevda otydligheten. Den upplevda otydligheten i
ansvarsfrågan skapar gränsdragningsproblem som medför att frågor skjuts mellan olika
instanser.

Det finns inte någon entydig struktur för samverkan kring lokalfrågorna i staden. Varje
skolförvaltning har till stor del byggt upp sina egna samverkanskanaler och forum utifrån
deras respektive behov. Det saknas formella forum för att hantera målkonflikter i
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stadsplaneringen. Upplevelsen från skolförvaltningarna är att exploateringsekonomin är
överordnat andra mål varmed behovet av att säkerställa lämpliga tomter för
utbildningslokaler prioriteras ned. Konsekvensen blir att lokalerna kan behöva utformas
på ett kostsamt sätt, både rent byggtekniskt såväl som driftmässigt för verksamheterna.
De intervjuade kommunerna har alla ett trepartsförhållande mellan skolförvaltningen,
bolaget och den kommuncentrala funktionen som leder och samordnar processen.
Ansvarsfördelningen upplevs överlag som tydliga, främst beroende på att bolagens
uppdrag är tydligt definierade. I Stockholm har man dessutom tagit fram ett detaljerat
samverkansavtal för att definiera ansvar och roller i processens alla skeden.
Leverans utifrån beställning
I Göteborg har skolförvaltningarna i syfte att underlätta projektering och slippa göra
justeringar i sena skeden tagit fram funktionsprogram och rumsprogram som definierar
vilka ytor som ska ingå och hur stora dessa ytor ska vara. Skolförvaltningarna upplever
att de trots detta inte har några möjligheter att arbeta för att hålla nere dessa kostnader då
både de byggnadstekniska kraven såväl som kraven på verksamhetsytornas utformning är
inskrivna i lokalförvaltningens upprättade tekniska krav och anvisningar (TKA). I och
med principen om självkostnadshyra tillsammans med det faktum att lokalförvaltningen
har en monopolstatus beträffande leverans av skollokaler så saknas det incitament för
lokalförvaltningen att hålla nere kostnaderna. Enligt lokalförvaltningen är deras TKA
framtaget för att säkerställa en god driftsekonomi över tid samt omhänderta särskilda krav
som ställs på lokalernas utformning, såväl utifrån lagkrav som utifrån politiska beslut.

Bolagen i de intervjuade kommunerna har i princip samma ”monopolställning” som
lokalförvaltningen i Göteborg, vilket medför låga incitament för att hålla nere
kostnaderna. I Stockholm har skolnämnden dock en teoretisk möjlighet att välja andra
utförare än bolaget men detta har i praktiken aldrig skett. I samtliga kommuner äger
skolnämnderna själva beslutet om utformningen av verksamhetens ytor. Det är de som tar
fram funktionsprogram mm medan bolagen enbart beslutar om de tekniska kraven. I
Stockholm har bolaget dock ensidigt tagit fram en modellförskola med syftet att hålla
nere kostnaden. Det står dock skolförvaltningarna fritt att beställa denna eller inte men
eftersom den har bedömts ändamålsenlig och kostnadseffektiv så menar bolaget att alla
beställningar hittills har varit utifrån modellförskolan.
Underhåll av lokaler
Såväl skolförvaltningarna som lokalförvaltningen bedömer att det finns ett eftersatt
underhåll av stadens skollokaler. Enligt lokalförvaltningen beror situationen på att de
under ett antal år fått minskade anslag till underhåll. Prioriteringen från lokalnämnden har
då varit att säkra skalskyddet medan det invändiga underhållet har fått vänta. Det finns en
frustration hos skolförvaltningarna kring statusen på verksamhetslokalerna. De ger
samstämmigt en bild av att det helt saknas en underhållsplanering. Lokalförvaltningen
anser att det finns ett stort behov av att koppla ihop underhållsplaneringen med
lokalförsörjningen så att de inte underhåller lokaler som är på väg att avvecklas.
Lokalförvaltningen säger nu att de är på väg att ställa om till en mer långsiktig planering
av underhållet.

De intervjuade kommunerna uppger att underhållsskulden i fastighetsbeståndet har varit
en bidragande orsak till bildandet av samtliga bolag. De båda senast bildade bolagen i
Uppsala och Sollentuna anger att de vid starten hade en bristfällig bild av statusen på
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fastighetsbeståndet. Underhållsplaner utgör ett underlag till samtliga kommuners
lokalförsörjningsplaner och skapar förutsättningar för skolförvaltningarna att planera sin
verksamhet långsiktigt. Initialt har underhållsskulderna krävt förstärkta resurser för att
hantera men numer finansieras underhållet uteslutande av hyran i samtliga kommuner.
I Stockholm har bolaget en samverkan med utbildningsförvaltningen där bolagets
kommande renoveringar tillsammans med utbildningsförvaltningens behov av
verksamhetsanpassningar förs samman till en områdesplan, vilken sedan också utgör
underlag till lokalförsörjningsplanen.
Uppsägning och avyttring av lokaler
De lokaler som lokalförvaltningen tillhandahåller inom staden har ingen uppsägningstid
utan utgör kommuninterna upplåtelser. När inte någon verksamhet i staden har behov av
lokalen i närtid ska lokalnämnden överföra lokalen till fastighetsnämnden för försäljning.
Enligt skolförvaltningarna går processen mycket långsamt, ibland tar det flera år. Det
finns inte heller några incitament för lokalförvaltningen att skynda på processen eftersom
de får fortsatt full hyra från verksamhetsnämnden fram till att lokalen är överlämnad.

I referenskommunerna används mer regelrätta hyresavtal med uppsägningstider. Samtliga
intervjuade kommuner har infört olika typer av specialregler för tomställda lokaler för att
säkerställa att kommunen inte lider långsiktig ekonomisk skada till förmån för kortsiktiga
ekonomiska vinster. I Uppsala och Sollentuna är det den kommuncentrala funktionen som
betalar tomställningshyra. I Stockholm ligger motsvarande ”lokalbanksfunktion” på
bolaget. Bolagens avyttring av lokaler ska i samtliga kommuner ske efter att kommunen
klargjort att de saknar ett kommande behov av lokalen.
Finansiering och kostnadsstyrning
Skolförvaltningarna upplever att de har svårt att påverka kostnaderna så länge
lokalförvaltningen ensidigt styr över lokalernas utformning. Med den ”monopolsituation”
som lokalförvaltningen har, tillsammans med full kostnadstäckning ger det lite utrymme
för skolförvaltningarna att minska sina hyreskostnader. Den tidigare hyresmodellen hade
enligt förvaltningarna en svag ekonomistyrande effekt medan det nya förslaget baserat på
självkostnadshyror tydliggör kostnader på ett bättre sätt. Skolförvaltningarna menar att de
har blivit mer kostnadsmedvetna. Lokalförvaltningen har uppmärksammat ett större
kostnadsmedvetande hos skolförvaltningarna och att de blir alltmer ifrågasatta.

I de intervjuade kommunerna är självkostnadshyran allmänt rådande. Samtliga kommuner
har dock angett att det är viktigt att bygga in incitament för fastighetsbolaget att hålla nere
kostnaden. Något som de själva inte anser sig ännu ha lyckats fullt ut med. För
skolförvaltningarna så handlar det framförallt om att hålla nere antalet kvadratmeter per
elev i de nybyggda skolorna för att på så sätt minska sina hyreskostnader.
Bolagisering
Ingen av referenskommunerna har gjort någon officiell uppföljning och utvärdering av
sina respektive bolagiseringar. Respondenterna har därför inte kunnat förmedla några
generella slutsatser om huruvida bolagiseringen åstadkommit förändringar/förbättringar
jämfört med kommunernas tidigare förvaltningsorganisation. Respondenterna har dock i
intervjuerna framfört synpunkter på faktorer som de anser vara viktiga att beakta vid en
bolagisering:
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•

•
•
•
•

Bildandet av ett nytt bolag anses som viktig. Desto bättre förberedd starten är desto
bättre förutsättningar för att bolaget ska bli en del av kommunkoncernen. Det finns
annars en risk för att bolaget utvecklar en egen kultur där man inte känner sig som en
del av kommunen.
Det anses lättare att arbeta med långsiktiga mål under en bolagsstyrelse framför en
nämnd.
Möjligheten till att balansera resultatet inom koncernen framhålls som ett viktigt skäl
för bolagisering.
Hanteringen av målkonflikter i stadsplaneringen behöver lösas, oaktat vilken
organisationsform för skolfastigheterna.
En tydlig ansvarsfördelning är viktig. Tydliga ägardirektiv och samverkansavtal för
att undvika gråzoner.

Summeringen är hämtad ur konsultbolaget Ekan:s rapport

Transaktionsanalys i samband med förslag till bolagisering
av skolfastigheter
Arbetet i sin helhet för dessa områden återfinns i separata rapporter enlig nedan som
förvaras hos stadsledningskontoret.
•
•

Transaktionsanalys i samband med förslag till bolagisering av skolfastigheter
Personalmässiga konsekvenser i samband med förslag till bolagisering av
skolfastigheter.

Legala, skattemässiga, redovisningsmässiga och finansiella
möjligheter/konsekvenser
En överföring av fastigheter mellan en kommun och ett bolag ger upphov till
transaktionskostnader. Då det är ett stort antal fastigheter som, i detta fall ska överföras
och marknadsvärde i normalfallet utgör grund för överföringen, utgör stämpelskatt den
största enskilda posten. Konsultbolaget Svefa har konstaterat att beståndet har ett stort
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eftersatt underhåll vilket bör påverka marknadsvärdet. Det är fråga om ett omfattande
bestånd med ett bokfört värde på över 10 mdkr.
Överföringen av skolfastigheter till bolag kan ske på olika sätt. I det fall en överföring
sker av byggnad med tomträttsavtal blir beräkningsgrunden för stämpelskatten betydligt
lägre. Överföring med tomträttsavtal innebär dessutom att kommunens rådighet över
fastigheten blir starkare. För fastigheter som saknar fastställda taxeringsvärden (som i
fallet skolfastigheter) finns en möjlighet att bestämma värdet enligt stämpelskattelagen
som ett beräknat taxeringsvärde. En nyligen fastställd dom i Högsta domstolen styrker
denna bedömning. Erfarenhetsmässigt finns även en möjlighet att minska stämpelskatten
med 30–60% genom fastighetsrättsliga åtgärder som till exempel fastighetsregleringar.
En överföring av skolfastigheter kan, om den sker med ett högt värde, få
inkomstskattemässiga konsekvenser i form av nekat avdrag för räntekostnader i
Stadshuskoncernen. Avdragsrätten motiveras idag med att kommunen är nettolåntagare.
Vid en överföring av skolfastigheter realiseras värden i kommunen och bolaget blir
låntagare samtidigt som kommunen erhåller kassaflöde och kan amortera sin låneskuld.
Även om överföringsvärdet väsentligt skulle överstiga det bokförda värdet så kan denna
situation undvikas och inga inkomstskattemässiga konsekvenser behöver uppstå. Detta
möjliggörs om överföringen sker successivt över en något längre tidsperiod. Inga
inkomstskattemässiga konsekvenser uppstår då i Stadshuskoncernen avseende avdrag för
räntekostnader.
I det fall överföringsvärdet överstiger det bokförda värdet kommer avskrivningskostnaden
öka i bolaget och omvänt om överföringsvärdet understiger det bokförda värdet. Vid
upplåning i staden för finansiering av överlåtelsen påverkar den ökade räntekostnaden
bolagets resultat, men ökar samtidigt kommunens resultat med samma belopp.
Till den del uthyrning sker till friskolor kan avdrag för ingående moms inte göras i det
fall ett bolag äger fastigheterna, vilket är möjligt då kommunen är ägare. Den ökade
kostnaden avseende ej avdragsgill ingående moms beräknas dock till ett i sammanhanget
blygsamt årligt belopp.
I samband med en överföring av fastigheter från kommun till bolag behöver ingående
moms på investeringar genomförda under de senast tio åren jämkas och återbetalas. Om
jämkningshandling upprättas och bolaget ansöker om frivillig skattskyldighet för moms
kan beloppet till största delen återfås över flera år utifrån hur många år som återstår av
korrigeringstiden. Återbetalningsskyldigheten är således enbart kassaflödespåverkande
men är ej resultatpåverkande.
Bildandet av ett nytt bolag kräver kapital i form av aktiekapital och övrigt eget kapital i
syfte att utgöra en buffert mot fluktuationer i bolagets resultat. Sker överföring av
fastigheter till ett nytt bolag kräver detta ett större aktiekapital och ett större övrigt eget
kapital än om bolaget enbart har ansvar för drift och underhåll av fastigheterna. En
bedömning behöver i senare skede göras av vilken soliditetsnivå som kan vara lämplig i
respektive alternativ.
Personalmässiga konsekvenser
En bolagisering skulle innebära att det blir en ny juridisk person och därmed en ny
arbetsgivare med ett annat organisationsnummer för medarbetarna vilket medför att
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särskilda skyddsregler aktiveras och frågan blir mer komplex än vid en omorganisation
inom samma juridiska person.
Reglerna i EU-direktivet, som är införlivade i svensk lagstiftning via LAS och MBL,
gällande verksamhetsövergång är skyddsregler för arbetstagare. I korta drag innebär det
att deras anställningar ska bestå samt att rättigheter och skyldigheter övergår till
förvärvaren. En grundlig analys måste göras i nästa skede då samtliga detaljer är på plats,
men utifrån det som finns vid handen i dagsläget talar mycket för att det är att betrakta
som en verksamhetsövergång. Detta oavsett för det fallet fastigheterna överlåts alternativt
inte överlåts.
Vid en verksamhetsövergång är det viktigt att fastställa vilka arbetstagare som ska
omfattas av verksamhetsövergången. Då det idag inte finns en renodlad verksamhet för
just skolfastigheter behövs en utredning samt analys på individnivå genomföras för att
kunna fastställa detta. En enskild medarbetare kan motsätta sig att anställningsavtalet ska
övergå till den nya arbetsgivaren och stannar då kvar i anställning hos den nuvarande
arbetsgivaren. I Göteborgs Stad råder en särskild anställningstrygghet som innebär att
medarbetare inte kan sägas upp på grund av arbetsbrist med mindre än att de fått ett
skäligt erbjudande om annan tjänst. Om det är många medarbetare som väljer att inte följa
med över till bolaget uppstår frågan hur man ska hantera dem i Göteborgs Stad. Troligen
uppstår då en arbetsbristsituation och de medarbetare som omfattas
konstateras/förhandlas övertaliga. Efter detta är de sedan i omställning tills ett skäligt
erbjudande kan lämnas. Först när medarbetaren fått ett skäligt erbjudande och om hen
väljer att tacka nej kan uppsägning på grund av arbetsbrist ske varpå uppsägningstiden
börjar löpa. Tackar medarbetaren ja till erbjudandet så flyttas medarbetaren från
omställning till den nya tjänsten.
Mottagande bolags gällande tjänstepensionsplan och dess tillhörande avtalsförsäkringar
kommer att tillämpas vid verksamhetsövergång. Nybildat bolag har möjlighet att tillämpa
samma tjänstepensionsplan och avtalsförsäkringar som tillämpas i staden. Om Göteborgs
Stadshus AB:s nuvarande fastighetsbolag är mottagare vid verksamhetsövergång kommer
lokalförvaltningens medarbetare att byta till annan tjänstepensionsplan och tillhörande
avtalsförsäkringar.

Fastighetsanalys drift, underhåll och nyproduktion av
skolfastigheter

Konsultbolaget Svefa AB, på uppdrag av fastighetskontoret, har ansvarat för att
självständigt genomföra en analys av lokalförvaltningens skolbestånd avseende ekonomi,
drift, underhåll, inhyrning och nyproduktion. Dessutom har en kartläggning av
transaktionsmarknaden avseende skolfastigheter genomförts.
Det som återges i detta kapitel är en kort sammanfattning hämtat från Svefas rapport som
i sin helhet återfinns i bilaga 3. Alla antaganden, synpunkter och bedömningar nedan är
uteslutande Svefas egna och baseras på material från Lokalförvaltningen,
branschjämförelser samt Svefas egen erfarenhet.
Marknadsanalys
Det finns ett stort intresse, och behov för institutionellt kapital att investera i
”realvärdesäkrade” tillgångar. Under senare år har transaktionsaktiviteten ökat avseende
samhällsfastigheter då andelen privata verksamheter blivit allt fler och vissa kommuner
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valt att sälja delar av sina bestånd (för att investera i själva kärnverksamheten, snarare än
i fastighetsägande). Till de stora köparna under senare år hör huvudsakligen svenska
bolag och institutioner som har en uttalad strategi mot långsiktighet och stabilitet. För
denna typ av aktör är det viktigt med rationella förvaltningsenheter och långa hyresavtal,
helst då med hyresgäst från offentlig sektor.
Antalet försäljningar vad gäller utbildningsfastigheter är få, trots stort intresse på
marknaden. Projektaktiviteten är relativt hög, och utvecklingen av ”samhällsnödvändig”
infrastruktur väntas intensifieras framöver.
Transaktionsvolymen inom samhällsfastigheter har under de senaste åren varit relativt
stabil med volymer som i huvudsak varierat mellan 13–16 mdkr per år, och knappt 10%
av den totala transaktionsvolymen på fastighetsmarknaden. Utbildning- och barnomsorg,
dvs. skolor och förskolor står för den största andelen av transaktionsvolymen, men där
Svefa under senare år har sett en ökning av transaktioner inom vårdboenden, där andelen
nyproducerade äldreboenden och LSS-boenden har ökat och bedöms stå för en stor del av
den ökade transaktionsaktiviteten. Avseende skolfastigheter så finns det relativt få säljare
på marknaden då merparten av utbildningsfastigheter finns i offentlig ägo, där viljan att
avyttra är låg. Då det är ett stort intresse på marknaden så anses efterfrågan överstiga
utbudet. Projektaktiviteten är relativt hög, och utvecklingen av ”samhällsnödvändig”
infrastruktur väntas intensifieras framöver.
För fastigheter inrymmande lokaler för skola eller förskola bedöms
direktavkastningskravet vara starkt kopplat till hyresgäst, avtalets löptid och
ansvarsfördelning samt byggnadens utformning och flexibilitet/ alternativanvändning. För
utbildningsfastigheter av den typ som Lokalförvaltningen innehar har Svefa bedömt
direktavkastningskravet till mellan 4 – 5,75%1.
Marknadsmässiga hyror varierar inom ett stort intervall, till stor del beroende på
lokalernas anpassning till aktuell verksamhet (funktionalitet), byggår, genomförda
investeringar, hyresavtalets löptid, storlek och ansvars-/kostnadsfördelning mellan
hyresgäst och fastighetsägare, med mera. För lokaler inrymmande skola/ förskola, i
Göteborgs kommun, bedöms marknadsmässiga hyresnivåer i huvudsak ligga inom
intervallet 1 200 – 2 000 kr/kvm. Grund- och gymnasieskolor, som i regel avser större
och inte sällan mer rationella förvaltningsobjekt har vanligtvis något högre hyror jämfört
med förskolor.

Analys av Lokalförvaltningens fastighetsbestånd
Skolbeståndets area och ålder
Svefa använder som utgångspunkt lokalarea (LOA) som mått för byggnadernas storlek.
Branschorganisationen REPAB använder bruksarea (BRA) i sina jämförelser. Svefa har
valt att använda LOA-uppgifterna då Svefa bedömer att dessa uppgifter i regel är av
bättre kvalité, samt att LOA-uppgifterna i större uträckning motsvarar skolobjektens
uthyrningsbara area. Skillnaden mellan skolbeståndets bruks (BRA)- och lokalarea

1

Detta kan ställas i relation till att det åsatta direktavkastningskravet för AB Framtidens bostadsfastigheter som
varierar mellan 2 – 4,7%, för GöteborgsLokalers kommersiella fastigheter mellan 4,4 – 7,56% och Higabs
fastigheter mellan 4,15 – 8,75%. Alla siffror är från respektive bolags årsredovisning för 2020.
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(LOA) uppgår till drygt 5 procent och består bland annat av förrådsbyggnader, sophus,
lekstugor, m.m.
Den sammanlagda arean för den undersökta skolportföljen uppgår till drygt 1 216 000
kvm (LOA), varav drygt 1 020 000 kvm (LOA) avser egenägda lokaler.
Ägd/Inhyrd Objektkategori

Förskola *

Ägd

216 392 0

667 656 0

2 119 0

508 0

218 511 0

668 164 0

Förvaltningsfastighet, inhyrd

58 247 1

42 858 5

Paviljong, inhyrd

14 042 1

23 088 4

72 289 2

65 946 9

57 477 0

195 712 11

290 800 2

734 110 9

191 414 0

1 216 324 11

Förvaltningsfastighet, ägd
Paviljong, ägd

Delsumma
Inhyrd
Delsumma
Summa

Grundskola * Gymnasieskola *

Samtliga

*

1 017 985

0

2 627

0

133 937 0

1 020 612

0

57 477 0

158 582

6

37 130

5

133 937 0

Total uthyrningsbar area efter ägande, objektkategori och typ av skola. Asterisk markerar antal skolobjekt som saknar
uppgift om yta. Ovanstående siffror avviker från de siffror som Lokalförvaltningen presenterar. Detta beror på att Svefa
rensat bort dubbletter samt sålda/rivna objekt i sina siffror.

Genomsnittligt byggår för Lokalförvaltningens skolbestånd ser ut enligt följande.
Ägd/Inhyrd Beskrivning av objekt
Ägd

Förskola

*

Grundskola

*

Gymnasieskola

*

Summa

*

Förvaltningsfastighet, ägd

1984

1

1971

0

1941

0

1978

1

Paviljong, ägd

2010

0

1993

0

2004

0

1985

1

1972

0

1979

1

Delsumma
Inhyrd

Förvaltningsfastighet, inhyrd

1941

0

1985 120

1976 31

17

35

Delsumma

1985 137

1976 66

2018 25

1986 228

Summa

1985 138

1972 66

1946 25

1979 229

Paviljong, inhyrd

2018 25

1986 176
52

Genomsnittligt byggår, objektkategori och typ av skola. Asterisk markerar antal skolobjekt som saknar uppgift om byggår.

Beståndet domineras av skolor som är byggda på 1970 och 1980-talet.
Skolbeståndets hyresstruktur
Under perioden 2001-juli 2020 tillämpades en hyresmodell som bygger på att
verksamhetens nytta av lokalen är vägledande vid hyressättningen. Den så kallade
modellhyran sätts alltså i princip oberoende av lokalens faktiska kostnader. Modellen
tillämpas för såväl egna som för inhyrda lokaler. Denna modellhyra räknas upp årligen
utifrån KF:s årliga beslut om prisutvecklingskompensation. Skillnaden mellan
Lokalförvaltningens verkliga kostnader, för egna och inhyrda lokaler, och de hyror som
hyresgästerna betalar i enlighet med hyresmodellen har resulterat i ett över- eller
underskott som har reglerats genom kommunbidragsjusteringar. Graden av
kostnadstäckning uppgick 2019 till 91%, 2020 till 90% och budgeterat för 2021 är 94%.

Från och med juli 2020 fortsätter den tidigare hyresmodellen att gälla för merparten av
lokalbeståndet. Undantaget är objekt som efter nybyggnation har tillförts beståndet efter
hösten 2017. För dessa objekt gäller en hyra som fullt ut är kostnadstäckande, det vill
säga en kostnadsneutral hyressättning. Hyror enligt den nuvarande blandningen av
modellhyror och övergångshyror benämns som ”2020 års utgående verksamhetshyra” och
som ”utgående hyra”.
I tabellen nedan redovisas utgående hyra per kvadratmeter.
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Årshyra per kvm (LOA)
Ägd/Inhyrd Objektkategori

Förskola

Grundskola

Gymnasieskola

Min

Medel

Max

Min

Medel

Max

Min

Medel

Max

Förvaltningsfastighet, ägd

28

1 389

3 635

673

1 489

6 532

613

1 304

2 203

Paviljong, ägd

861

1 303

1 435

743

1 084

1 435

28

1 388

3 635

673

1 489

6 532

613

1 304

2 203

Förvaltningsfastighet, inhyrd

442

1 379

3 497

947

1 569

2 894

743

1 584

3 550

Paviljong, inhyrd

938

1 741

2 181

1 435

1 753

3 656

Delsumma

442

1 443

3 497

947

1 631

3 656

743

1 584

3 550

Summa

28

1 401

3 635

673

1 499

6 532

613

1 388

3 550

Ägd
Delsumma
Inhyrd

Min, medel och max utgående hyra per kvm i Lokalförvaltningens skolportfölj. Medelvärdet har viktats med uthyrningsbar
yta.

I tabellen nedan redovisas genomsnittlig inhyrningskostnad per kvm för inhyrda
skolobjekt. Notera att utöver inhyrningskostnaden har lokalförvaltningen tillkommande
egna förvaltningskostnader etc. vilka ska adderas till inhyrningskostnaden för att få den
jämförbar med självkostnaden för de egenägda objekten. Nivån på tillkommande
kostnader redovisas nedan under hyror 2022.
Inhyrningskostnad per kvm (LOA)

Förskola

Grundskola

Gymnasieskola

Ägd/Inhyrd Objektkategori

Min

Medel

Max

Min

Medel

Max

Min

Medel

Max

Inhyrd

187

1 535

8 213

326

1 474

3 153

676

1 661

7 537

1 265

1 840

2 213

1 308

1 993

4 655

187

1 589

8 213

326

1 629

4 655

676

1 661

7 537

Förvaltningsfastighet, inhyrd
Paviljong, inhyrd

Delsumma

Min, medel och max inhyrningskostnad per kvm i Lokalförvaltningens skolportfölj. Medelvärdet har viktats med
uthyrningsbar yta.

Hyror 2022 enligt ny hyresberäkningsmodell
Svefa har erhållit en kostnadsprognos per skolobjekt för 2022. Prognosen är en
självkostnadsberäkning som visar respektive hyresgästs prognostiserade självkostnader
för de olika kostnadsslagen utifrån utfallet 2019 med en årlig kostnadsuppräkning.

I och med att den nya hyresmodellen införs avser lokalförvaltningen att uppnå
100 procent självkostnadstäckning. Avsteg från självkostnadstäckning görs dock i de fall
där en befintlig skola rivs och ersätts med en ny. I förslaget till ny hyresmodell kommer
kostnader för nedskrivning av bokförda restvärden på byggnader som rivs,
rivningskostnader samt evakueringskostnader faktureras vid sidan om hyran till
skolförvaltningarna. Tanken enligt förslaget är att skolförvaltningarna erhåller separat
finansiering för dessa kostnader via kommuncentrala medel.
Utifrån det underlag som Svefa erhållit av lokalförvaltningen så bedöms hyresnivåerna
för år 2022 bli lägre än hyresnivåerna år 2021. Lokalförvaltningen förklarar detta med att
i samband med att den nya hyresmodellen införs kommer ett omvänt kommunbidrag
upphöra vilket medför en positiv resultatpåverkan om cirka 50 mkr. Därtill kommer en
sänkning av kommunens internränta, från 1,25 till 1,00 procent, innebära ytterligare en
resultatförbättring om cirka 40 mkr. Lokalförvaltningen har även lämnat en indikativ
prognos på hyresutvecklingen mellan 2022 och 2026 för de olika skolnämnderna. Till
stor del drivet av reinvesteringar, ersättningsinvesteringar samt nyinvesteringar väntas
Förskolenämndens summerade hyror öka med cirka 34 procent fram till 2026.
Motsvarande hyresutveckling för grundskolenämnden samt utbildningsnämnden bedöms
till 36 respektive 26 procent.
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Tabellen nedan visar att prognostiserade självkostnader för inhyrda objekt är klart högre
än vad de beräknade självkostnaderna för egenägda skolor är. Notera att det
bokföringsmässiga restvärdet, som till stor del ligger till grund för de beräknade
kapitalkostnaderna, för äldre egenägda skolor kan vara klart lägre än skolans faktiska
marknadsvärde. En nyligen förvärvad skola kan ha klart högre kapitalkostnader än
motsvarande skola som varit i Lokalförvaltningens ägo under en längre tid.
Årshyra per kvm (LOA)

Förskola

Grundskola

Gymnasieskola

Ägd/Inhyrd Objektkategori

Min

Medel

Max

Min

Medel

Max

Min

Medel

Max

Ägd

Förvaltningsfastighet, ägd

734

1 446

3 967

420

1 268

3 280

610

960

2 259

Paviljong, ägd

783

1 298

1 715

558

571

584

Delsumma

734

1 445

3 967

420

1 267

3 280

610

960

2 259

Förvaltningsfastighet, inhyrd

152

1 683

16 478

215

1 694

3 432

835

1 689

2 962

Paviljong, inhyrd

734

3 213

5 562

543

2 650

6 999

Delsumma

152

1 990

16 478

215

2 014

6 999

835

1 689

2 962

Summa

152

1 579

16 478

215

1 335

6 999

610

1 200

2 962

Inhyrd

Beräknade självkostnader 2022 (kr/kvm) efter ägande, objektkategori samt typ av skola. Notera att objekt som saknar
uppgift om beräknade självkostnader år 2022 exkluderats från tabellen.

Driftskostnader
I nedanstående tabell presenteras drift- och underhållskostnader per kvadratmeter för
förskola, grundskola och gymnasieskola som Svefa erhållit av lokalförvaltningen.
Tabellen nedan återges enligt både ytdefinitionen BRA och LOA, se förklaring ovan.
Driftkostnader

Driftkostnad, kr/LOA

Driftkostnad, kr/BRA

Förskola

Grundskola

Gymnasieskola

Förskola

Grundskola

Gymnasieskola

Tillsyn och skötsel

162

133

127

151

125

118

Reparation

67

50

38

62

47

35

Media

177

115

119

165

108

111

Skador

10

6

0

9

6

0

Försäkringar

19

19

19

18

18

18

Förvaltning

70

67

68

65

63

63

Byggprojekt

43

43

43

40

40

40

Summa

547

434

413

509

406

385

Genomsnittlig driftkostnad per LOA och BRA för egenägda lokaler efter typ av kostnad. Notera att objekt som saknar
lokalarea, bruksarea eller uppgift om driftkostnad har uteslutits från sammanställningen.

I tabellen nedan redovisas nyckeltal, kronor per kvadratmeter (BRA) avseende
driftkostnader för förskola och skola inhämtade från branschorganisationen REPAB, år
2019. Nyckeltalen baseras på information från förvaltare och fastighetsägare i hela landet.
Notera att lokalförvaltningen definierar sina driftskostnader som inte helt överensstämmer
med branschstandard. Det finns poster i lokalförvaltningens driftkostnadsredovisning som
inte rakt av går att jämföra mot REPAB driftkostnadsuppställning. En post som kan
diskuteras är lokalförvaltningens kostnader för byggprojekt, enligt ovan, som fördelats ut
på skolförvaltningens samtliga egenägda objekt. Kostnaden motsvarar cirka 8–10 procent
av lokalförvaltningens totala driftkostnader.
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Driftkostnader kr/kvm BRA

Förskola

Grundskola/Gymnasieskola

Låg

Normal

Hög

Låg

Normal

Hög

Tillsyn och skötsel

51

82

111

41

59

96

Reparation

15

33

47

15

29

52

Media

97

164

263

94

156

232

Sophämtning

8

13

21

2

5

10

Administration

21

37

58

21

37

58

Försäkringar

10

15

40

10

12

45

Summa

202

344

540

183

298

493

Nyckeltal för driftkostnader inhämtade från REPAB, 2019.

I tabellen nedan redovisas av Svefa schablonmässigt bedömda driftkostnader för
lokalförvaltningens egenägda skolobjekt fördelat på förskola, grundskola och
gymnasieskola. Bedömda driftkostnadsnivåer baseras på Svefas bedömning vad en
sannolik köpare skulle räkna med vid ett eventuellt förvärv.
Driftkostnader, kr/kvm (LOA)

Förskola

Grundskola

Gymnasieskola

Undre 25 percentil

298

230

233

Medianvärde

332

253

247

Övre 75 percentil

353

276

266

Medelvärde

314

239

240

Av Svefa bedömda driftkostnader för Lokalförvaltningens egenägda skolobjekt, fördelat på respektive skoltyp.

Medelvärdet av Svefas bedömda driftkostnader för lokalförvaltningens skolobjekt uppgår
till 314 kr/kvm för förskola, 239 kr/kvm för grundskola samt 240 kr/kvm för
gymnasieskola.
Utifrån ovan redovisade tabeller noteras att lokalförvaltningens driftkostnader per
2020-12-31 är högre än Svefas bedömda driftskostnader för samtliga skoltyper.
Skillnaden mellan medianvärdet för Svefas bedömda driftkostnader och
lokalförvaltningen driftkostnader för 2019 uppgår till 166-215 kronor per LOA. Vissa
jämförelsestörande poster kan till viss del påverka resultatet.
Beroende på om lokalförvaltningens driftkostnader jämförs mot Svefas bedömda
kostnader eller mot REPAB:s medianvärden så erhåller man således en differens för det
egenägda beståndet som på årlig basis ligger på 190 respektive 130 mkr.
Underhållskostnader och reinvesteringar
Ibland kan gränsdragningen mellan vad som är drift, planenligt underhåll samt
standardhöjande investeringar vara svår. Med planenligt underhåll avser Svefa
underhållsåtgärder vars syfte är att vidmakthålla fastigheternas standard och skick. Till
skillnad från driftkostnaderna har dessa åtgärder en periodicitet längre än ett år.

När Svefa använder begreppet underhåll avses alltid den kassaflödespåverkande effekten
som underhållet får på förvaltningen av fastigheterna. När enskilda fastigheter analyseras
är det dock vanligt att underhållet fördelas ut jämnt över flera år, trots att det är vanligt att
underhållsinsatser genomförs stötvis.
Hur underhåll bokförs skiljer sig i viss mån mellan företag och organisationer, och saknar
egentlig relevans för Svefas definition av planenligt underhåll. Hur lokalförvaltningen
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bokför underhåll blir dock relevant när lokalförvaltningens underhåll ska jämföras med
REPAB samt Svefas bedömning av marknadsmässig underhållsnivå.
Lokalförvaltningen använder två begrepp som angränsar till Svefas definition av
planenligt underhåll:
•

Underhållskostnad (kostnadsförs i resultaträkningen när utgiften uppstår):
Underhållsarbeten under 10 basbelopp som syftar till att återställa en funktion i
byggnader och mark och utförs med längre periodicitet än ett år (när byggdelens
livslängd når sitt slut).

•

Reinvesteringar (aktiveras i balansräkningen): Underhåll över 10 basbelopp som
syftar till att återställa en funktion i byggnader och mark och utförs med längre
periodicitet än ett år (när byggdelens livslängd når sitt slut).

En grov gissning från lokalförvaltningen är att cirka 80 procent av kassaflödespåverkande
underhåll aktiveras i balansräkningen och påverkar resultatet över en 25-årsperiod i form
av avskrivningar och ränta och 20 procent går över resultaträkningen innevarande år
under rubriken underhåll.
I tabellen nedan har lokalförvaltningens underhållsutgifter per kvadratmeter summerats
med lokalförvaltningens reinvesteringar 2011–2020 (årligt genomsnitt per kvadratmeter).
Nedan tabell ger en översiktlig bild av lokalförvaltningens planenliga underhåll per
kvadratmeter avseende kassaflöde.
Planenligt underhåll
Ägd/Inhyrd Beskrivning av objekt
Ägd

Förvaltningsfastighet, ägd

Förskola

Grundskola

Gymnasieskola

Planenligt underhåll, kr/BRA
Förskola

Grundskola

Gymnasieskola

368

250

267

342

234

248

1 198

99

0

1 146

95

0

376

250

267

350

234

248

Förvaltningsfastighet, inhyrd

88

38

15

88

38

15

Paviljong, inhyrd

169

85

0

169

85

0

Paviljong, ägd
Delsumma
Inhyrd

Planenligt underhåll, kr/LOA

Delsumma

104

54

15

103

54

15

Summa

308

232

191

292

218

182

Beräkning av Lokalförvaltningens planenliga underhåll per LOA och BRA efter ägande, objektkategori samt typ av skola.

Framtida underhållsbehov/eftersatt underhåll
Det har inte varit möjligt att genomföra annat än stickprovsvisa och översiktliga
besiktningar av objekten inom ramen för Svefas uppdrag. Bedömningar och slutsatser
nedan vad gäller eftersatt underhåll bygger därmed på analyser av den information som
har erhållits från lokalförvaltningen.

Nedanstående bild har erhållits från lokalförvaltningen och illustrerar det totala
underhållsbehovet för hela lokalförvaltningens verksamhet de kommande 10 åren.
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Bilden summerar för kommande 10-års period, ett eftersatt underhåll för hela beståndet
motsvarande 4 mdkr, planenligt underhåll motsvarande 4,7 mdkr och övrigt underhåll
motsvarande 1,3 mdkr.
I en muntlig avstämning med lokalförvaltningen konstateras att underhållsbehovet 2021–
2030 i Göteborgs Stads skolfastigheter i grova drag kan sammanfattas enligt nedan:
Göteborgs stads
underhållsbehov i skolor (20212030)

Totalt
(mdkr)

Kronor per kvm och år
LF BRA

Svefa BRA

Totalt behov inkl. myndighetskrav
7,6 mdkr
654
695
… varav planenligt
3,2 mdkr
278
295
… varav eftersatt
3,5 mdkr
299
318
… varav myndighetskrav
0,9 mdkr
77
82
Framtida underhållsbehov 2021–20230, totalt för perioden samt omräknat till kronor/kvm och år.

Svefa LOA
745
316
341
87

I tabellen ovan har underhållsbehovet fördelats efter skolbeståndets area och räknats om
till årligt kassaflödesbehov per kvadratmeter.
Lokalförvaltningen har även beräknat underhållsbehovet för skollokaler mellan 2031–
2040, vilket bedöms uppgå till cirka 3,5 mdkr. Därtill kommer ungefär 0,9 mdkr behöva
investeras i befintliga fastigheter till följd av myndighetskrav. Enligt lokalförvaltningen
ger dessa siffror en indikation på lokalförvaltningens långsiktiga underhållsbehov efter att
eftersatt underhåll har hanterats. I tabellen nedan redovisas detta behov:
Per kvm

Göteborgs stads
underhållsbehov i skolor (20312040)

Totalt
(mdkr)

LF BRA

Svefa BRA

Svefa LOA

Långsiktigt underhållsbehov

4,4 mdkr

378

402

430

… varav planenligt

3,5 mdkr

301

320

343

77

82

87

… varav myndighetskrav
0,9 mdkr
Framtida underhållsbehov 2021–20230, totalt och per kvm.

Summeras underhållsbehovet för skolor (inkl. myndighetskrav) 2021–2040 uppgår det till
cirka 12 mdkr.
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Underhållsplaner från lokalförvaltningen
Svefa har erhållit detaljerade uppgifter om lokalförvaltnings underhållsplaner som är
fördelade på objektsnivå 2021–2040 fördelat i tvåårsintervall. Underhållsplanerna är
omfattande och lokalförvaltningen har tagit fram underhållsplaner för nästan samtliga av
lokalförvaltningens egenägda skolobjekt. Summeras dessa underhållsplaner
överensstämmer de i stort sett med lokalförvaltningens redovisade underhållsbehov enligt
ovan.
Planenligt underhåll enligt REPAB
I tabellen nedan redovisas nyckeltal avseende planenligt underhåll för förskola och skola
inhämtade från REPAB, år 2019. Nyckeltalen baseras på långsiktiga underhållsplaner för
ett stort antal skolfastigheter av varierande ålder. Medianvärdet för planenligt underhåll
uppgår till 191 kr/kvm för förskola och 180 kr/kvm för övriga skolor.
Underhåll, kr/kvm (BRA)
Planerat underhåll

Förskola

Grundskola/Gymnasieskola

Låg

Normal

Hög

Låg

Normal

Hög

125

191

283

116

180

259

Nyckeltal för planenligt underhåll inhämtade från REPAB, 2019.

Bedömt planenligt underhåll enligt Svefa
I tabellen nedan redovisas av Svefa schablonmässigt och långsiktigt bedömda nivåer för
planenligt underhåll för lokalförvaltningens egenägda skolobjekt fördelat på förskola,
grundskola och gymnasieskola. Bedömda nivåer för planenligt underhåll baseras på
Svefas bedömning vad en sannolik köpare skulle räkna med vid ett eventuellt förvärv.
Underhåll, kr/kvm (LOA)

Förskola

Grundskola

Gymnasieskola

Undre 25 percentil

175

135

137

Medianvärde

195

149

145

Övre 75 percentil

207

162

156

Medelvärde

185

141

141

Av Svefa bedömda långsiktiga nivåer för planenligt underhåll för Lokalförvaltningens egenägda skolobjekt, fördelat på
respektive typ av skola.

Medelvärdet av Svefas bedömda underhållsnivå för lokalförvaltningens skolobjekt
uppgår till 185 kr/kvm för förskola, 141 kr/kvm för grundskola samt 141 kr/kvm för
gymnasieskola. Vad gäller underhållsnivån 2019 ligger lokalförvaltningen en bra bit över
Svefas bedömning och i övre delen av REPAB:s intervall.
Av vad som framgår ovan är Svefas bedömning att långsiktigt och planenligt underhåll
för lokalförvaltningens skolbestånd över tid bör ligga i nivå med REPAB:s genomsnitt,
även om skillnader kan förekomma under särskilda perioder samt mellan enskilda
skolobjekt.
Om lokalförvaltningens historiska underhållsnivå (planenligt underhåll 2019, mätt som
kr/LOA) skulle motsvara den nivå som Svefa bedömt som rimlig skulle
lokalförvaltningens årliga underhåll för det egenägda beståndet vara cirka 120 mkr lägre
jämfört med idag. Om lokalförvaltningens långsiktiga underhållsbehov 2021–2040 (exkl.
eftersatt underhåll) ställs i relation till Svefas bedömning av rimligt underhåll motsvarar
den summerade skillnaden till cirka 240 mkr per år. Om i stället REPAB:s medianvärden
för planenligt underhåll sätts i relation till lokalförvaltningens historiska underhållsnivå
(planenligt underhåll 2019, mätt som kr/BRA) uppgår den summerade skillnaden till
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cirka 90 mkr per år. Jämförs REPAB:s medianvärden med lokalförvaltningens långsiktiga
underhållsbehov 2021–2040 (exkl. eftersatt underhåll) uppgår skillnaden till sammanlagt
cirka 210 mkr per år.
Notera att gränsdragningen för vad är planenligt underhåll ibland kan vara svår. Enligt
lokalförvaltningens mening bör utgifter till följd av anpassningar i befintliga lokaler på
grund av exempelvis myndighetskrav inte inkluderas i planenligt underhåll. Svefas
bedömning är dock att detta får betraktas som en del av det planenliga underhållet, i
synnerhet med tanke på att dessa åtgärder till viss del ersätter åtgärder som annars vore en
del av underhållsbudgeten.

Analys av nyproduktion

Lokalförvaltningen har redovisat kostnadsutfall för den nyproduktion av skolor som har
färdigställts mellan åren 2016 och 2020. Uppgifter om nyproduktionskostnader har
erhållits för 34 projekt. Den totala nyproduktionskostnaden för dessa projekt uppgår till
drygt 2,721 mdkr och omfattar totalt 94 108 kvm BTA.
Tillhandahållna uppgifter har sammanställts i nedan redovisade diagram och tabeller.
60 000

Kr/kvm BTA

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0

2016 2016 2017 2017 2018 2019 2019 2020 2020 2020 2016 2017 2017 2019 2020 2020
Förskola
Entreprenadkostnad

Grundskola
Total projektkostnad

Gymnasie
skola

Total projekt- och entreprenadkostnad (kr/kvm BTA) exklusive kostnader för rivning och evakuering.

Det tillhandahållna materialet omfattar en relativt kort tidsperiod och utfallen per objekt
varierar av naturliga skäl över tidsintervallet. Av diagrammet ovan framgår att
nyproduktionskostnaderna uppvisar en stigande trend under perioden för såväl
förskolorna som för grundskolorna.
Grundskola och gymnasieskola
Svefa har noterat kostnader för uppförandet av 20 grundskolor i Sverige under senare år
utöver de som erhållits i detta uppdrag. Projektkostnaderna har varierat inom intervallet
cirka 15 500 – 37 000 kr/kvm BTA med ett genomsnitt om cirka 25 300 kr/kvm BTA.

Svefa har även erhållit kostnader från några byggaktörer om deras uppskattning att
uppföra en grundskola i Göteborg. Totalt varierar de bedömda projektkostnaderna
normalt inom intervallet cirka 26 500 – 28 500 kr/kvm BTA.
Lokalförvaltningen har i sin nyckeltalsutredning för 2020, för lokalförvaltningens
projektbudget, angett ett nyckeltal för projektkostnaden avseende grundskola till cirka
25 600 – 28 100 kr/kvm BTA. En kostnad som faller inom ramen för de normalkostnader
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stadsledningskontoret erhållit samt stämmer väl överens med de noteringar Svefa har sett
runt om i Sverige.
Kostnaden för gymnasieskolor bedöms av Svefa samt byggaktörer som likvärdig med den
för grundskolor. Inga nyckeltal har erhållits från Göteborgs Stad vad avser
gymnasieskolor eftersom endast en gymnasieskola har uppförts i kommunal regi under
senare tid. Svefas bedömning är att Göteborgs Stad har en god uppfattning om kostnaden
för att uppföra grundskolor. De av lokalförvaltningen framtagna kostnaderna och
nyckeltalen stämmer väl överens med Svefas observationer och byggaktörers uppgifter.
För genomförda projekt har förstudier och prognoser oftast stämt väl överens med det
faktiska utfallet.
Förskola
Svefa hittade elva noteringar utöver de som erhållits i detta uppdrag, av projektkostnader
för att uppföra förskolor runt om i Sverige. Kostnaderna har varierat inom intervallet
21 500 – 42 000 kr/kvm BTA, med ett genomsnitt om drygt 30 000 kr/kvm BTA. De
privata aktörer Svefa pratat med har angett att en normal projektkostnad för förskolor
uppgår till cirka 26 000 – 32 000 kr/kvm BTA.

Göteborgs Stad har i en nyckeltalsutredning angett ett nyckeltal för projektkostnaden
avseende förskola till cirka 36 000 - 39 600 kr/kvm BTA för förskolor med 4 – 6
avdelningar. En kostnad som ligger högre än de normalkostnader Svefa erhållit från
byggaktörer och i den övre delen av de noteringar Svefa har sett runt om i Sverige.
För förskolor bedöms Göteborgs Stads schablonkostnader vara hög. Lokalförvaltningens
framtagna kostnader och nyckeltal överstiger de kostnader Svefa erhållit från byggaktörer
och ligger i den övre delen av de noteringar Svefa sett runt om i landet. Vidare har
kostnaden för genomförda projekt erhållna från lokalsekretariatet avsevärt skiljt sig från
förstudien. Projektkostnaderna avseende förskolor erhållna från lokalförvaltningen
stämmer väl överens med den prognos de också bifogat.
Stadsledningskontoret konstaterar att det under senare år skett en mycket kraftig
kostnadsutveckling när det gäller byggnation av förskolor. Entreprenad- och
projektkostnader har därför analyserats för alla nya förskolor som har tagits i bruk efter
2016. Mellan 2016 och 2020 konstateras en kostnadsökning på produktionssidan på
65 procent för i princip samma produkt. De ökade kostnaderna kan inte förklaras av
förändringar av ramprogram eller verksamhetens krav, utan antas i huvudsak handla om
ökningar inom entreprenad- och byggherrekostnader.
Sammanfattning av Svefas analys
Lokalförvaltningen förvaltar ett av kommunen ägt skolbestånd om drygt 1 miljon
kvadratmeter som domineras av skolor byggda på 1970- och 1980-talet. Utöver det
egenägda beståndet hyrs lokaler om knappt 200 000 kvadratmeter för att täcka
skolförvaltningarnas behov av förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Totalt rör det
sig om drygt 700 skolor som lokalförvaltningen ansvarar för.

Lokalförvaltningens befintliga hyror understiger de jämförbara hyresnivåer som Svefa har
noterat på övriga håll i landet. Lokalförvaltningens befintliga hyror understiger även
hyrorna för lokalförvaltningens inhyrda lokaler. Lokalförvaltningen har lämnat prognoser
till Svefa som indikerar på att hyrorna år 2026 kommer att ha ökat med mellan 26-36
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procent för skolförvaltningarna vilket då till stor del kommer att vara drivet av
investeringar, det vill säga re-, ersättnings- och nyinvesteringar.
Svefa har analyserat driftkostnadsnivån för skolbeståndet och konstaterat att
driftkostnaderna ligger en bit över branschgenomsnitt. Svefa har även, givet beståndets
ålder, storlek etc själva gjort en bedömning och kommit fram till att driftskostnaderna är
för höga. Beroende på om lokalförvaltningens driftkostnader jämförs mot Svefas
bedömda kostnader eller mot branschnyckeltal så erhåller man en differens för det
egenägda beståndet som på årlig basis ligger på 190 respektive 130 mkr.
Motsvarande analys och bedömning har även genomförts avseende underhålls/reinvesteringsutgifter (kassaflöde). Om lokalförvaltningens långsiktiga underhållsbehov
(exklusive eftersatt underhåll) ställs i relation till Svefas bedömning motsvarar den cirka
240 mkr per år. Om i stället branschnyckeltal för planenligt underhåll sätts i relation till
lokalförvaltningens långsiktiga underhållsbehov (exkl. eftersatt underhåll) uppgår
skillnaden till cirka 210 mkr per år.
Svefa har analyserat lokalförvaltningens underhållsplaner som nyligen tagits fram och
som av Svefa bedöms vara av god kvalitet. I samband med att underhållsplanerna togs
fram så har lokalförvaltningen arbetat fram en bedömning avseende eftersatt underhåll,
det vill säga underhållsåtgärder som behöver utföras utöver det planenliga underhållet.
För skolorna uppskattas det eftersatta underhållet uppgå cirka 3,5 mdkr.
Svefa har analyserat lokalförvaltningens nyproduktion av skolor. Lokalförvaltningen har
haft problem med att ta fram relevant data avseende sin nyproduktion vilket föranlett att
Svefas har haft svårt att dra slutsatser avseende nyproduktionen. Vad Svefa kan se ligger
produktionskostnaderna i nivå med branschnyckeltal avseende grundskolor och
gymnasieskolor. Avseende förskolor bedöms lokalförvaltningens framtagna kostnader
och nyckeltal överstiga jämförbara branschnyckeltal. Information som erhållits från
stadsledningskontoret (före detta lokalsekretariatet) indikerar att kostnaden för
genomförda projekt skiljer sig avsevärt från genomförda förstudier medan
projektkostnaderna erhållna från lokalförvaltningen stämmer väl överens med den
prognos de bifogat. Stadsledningskontoret konstaterar att det under senare år skett en
mycket kraftig kostnadsutveckling när det gäller byggnation av förskolor.

Organisering och styrning av skolfastigheter etablerade i
bolagsform
Inledning
Konsultbolaget Ekan Management har fått i uppdrag att självständigt ta fram ett underlag
för att belysa om en separat organisation i bolagsform för fastigheter inom skolsfären,
med egen resultat- och balansräkning, styrelse och ledning, kan skapa en bättre
verksamhet. Målsättningen är att ge förutsättningar för en mer affärsmässig styrning, en
effektivare fastighetsförvaltning, snabbare beslutsvägar och stärka likvärdigheten. De
slutsatser och rekommendationer som återges i detta kapitel är hämtade från Ekans
rapport. För ökad förståelse och mer information hänvisas till Ekans rapport som
återfinns i sin helhet i bilaga 4. Alla synpunkter och bedömningar nedan är uteslutande
Ekan Managements egna. Stadsledningskontoret har avvikande uppfattning i några frågor
vilka återges i fotnot i samband med frågan.
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Ekan har belyst frågan genom att beakta affärsmodell, styrmodell och
organisationsmodell. Ekan har analyserat konsekvenserna för gränssnittet mellan
förvaltning av skollokaler och förvaltningarna som bedriver för-, grund och
gymnasieskola. Ekan har analyserat konsekvenserna för beslutsstrukturen i relation till
stadsledningskontorets analys- och prognosavdelning, uppstartskostnad och resursinsats
för att starta en ny verksamhet, skattemässiga och redovisningsmässiga effekter samt
verksamhetsmässiga förutsättningar för lokalförvaltningens kvarvarande bestånd.
Skolverksamheten är en av Göteborgs Stads kärnverksamheter. Utvecklingen av skolan
sker i en värdekedja som går tvärs över kommunen. I värdekedjan är förvaltning av
skollokaler och utveckling av nya skolplatser viktig. Av skolpengen uppgår
lokalkostnaderna i genomsnitt till cirka 25 %.
Uppdraget har genomförts genom ett antal olika aktiviteter, möten och intervjuer. Arbetet
har fokuserat på följande.
•

Samverkan med huvudprojektets olika arbetsströmmar och respektive arbetsströms
delrapporter

•

Intervjuer med nyckelpersoner från bland annat skolförvaltningarna,
lokalförvaltningen, stadsledningskontoret med flera i Göteborgs Stad

•

Omvärldsanalys med andra kommuner och deras kommunala bolag för
skolfastigheter samt omvärldsanalys med privata aktörer

•

Genomgång av underlag från lokalförvaltningen

•

Genomgång och jämförelse av tillgängliga fastighetsdata, nyckeltal, underhållsplaner,
personaldata etc.

•

Kassaflödesanalys, ekonomiska effekter etc.

•

Jämförelse med branschstandard.

Historik avseende organisationsdesign/affärsmodell
När det gäller skollokaler så var det förr i kommunerna mycket vanligt att skolan ägde
den fastighet/lokal man använde. Idag är det normalt att fastighetsverksamheten i
kommunerna samlas i en fastighetsförvaltning eller ett fastighetsbolag. Vanliga argument
för att samla stöd-/servicetjänster är att dessa kräver annan styrning och kompetens än
kärnverksamheten, att man vill erhålla stordriftsfördelar och skapa förutsättningar för en
mer kostnadseffektiv tjänst/produkt. Andra argument för att flytta skollokaler från skolan
till en fastighetsverksamhet har varit att skolan inte prioriterar fastighetsunderhållet och
underlåter att sköta fastigheterna till förmån för kärnverksamheten. Detta har i många fall
resulterat i ett eftersatt fastighetsunderhåll och att värdet på fastigheterna sjunker.

När kommunfullmäktige i Göteborg beslutade om att bilda lokalförvaltningen 2011 var
syftet att på ett så effektivt och professionellt sätt som möjligt förvalta lokalerna till fördel
för hyresgäster och ägare. Ekan bedömer att lokalförvaltningen inte uppnått de förväntade
effekter såsom stordriftsfördelar, kostnadseffektivitet etc. som låg till grund för
kommunfullmäktiges beslut. Det framkommer i genomförda intervjuer att inte heller
kunderna upplever att det blivit bättre för dem. Ekan bedömer att lokalförvaltningens
verksamhet innehållandes ett stort fastighetsbestånd att förvalta och ett stort antal kunder
med olika typer av verksamheter har blivit för komplext att driva i en offentlig styrmiljö.
Detta har enligt Ekan i praktiken medfört stordriftsnackdelar.
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande

30 (41)

Samtidigt har lokalförvaltningen inte fått förutsättningar att bedriva utveckling av
fastighetsportföljen genom de begränsningar som en utförande förvaltning har i att inte
kunna planera och agera långsiktigt. Stadsledningskontoret har haft i uppdrag att planera
och prioritera ny-, till- och ombyggnad samt rivning av skolfastigheter samt planera och
prioritera större inhyrningar, men inte heller haft förutsättningar att axla uppdraget. Det
innebär i praktiken att ingen fullt ut ansvarat för att strategisk utveckla
fastighetsportföljen och säkra värdetillväxt och utveckling av skolfastigheterna.
Beskrivning av alternativa möjligheter att bolagisera skollokaler
Ekan har analyserat två alternativ för att belysa om en separat organisation i bolagsform
för fastigheter inom skolsfären, med egen resultat-och balansräkning, styrelse och
ledning, kan skapa en bättre verksamhet.

De två alternativen är följande:
A. Staden äger fortsatt fastigheterna i förvaltningsform och överlåter driften till ett
bolag. Detta sker genom direkttilldelning till ett kommunalt bolag som ansvarar för
fastigheternas drift i enlighet med upprättat förvaltningsavtal. Detta alternativ
benämns nedan för ”Servicebolaget”.
B. Staden överlåter ägandet av fastigheterna till ett bolag. Detta sker genom att ägandet
överförs till ett kommunalt bolag som får ansvar för att utveckla beståndet. Bolaget
ansvarar för alla beslut kring fastigheterna och har sin relation med kommunens
brukarförvaltningar, alternativt en strategisk beställarfunktion genom hyresavtal.
Detta alternativ benämns nedan för ”Fastighetsbolaget”.
Ekan har valt att beskriva två ytterlighetsalternativ för att tydliggöra möjligheter och
konsekvenser. En hybridlösning på alternativ B är att inte överföra ägandet av fastigheter
till bolaget utan istället skapa en fiktiv balansräkning med operativa värden baserat på
fastighetsbeståndet. Förutsättning för bolagsalternativen enligt ovan är att givet
kvalitetskraven driva en så kostnadseffektiv fastighetsförvaltning som möjligt och
samtidigt säkerställa långsiktiga ekonomiska värden. Syftet med bolag är inte att gå med
vinst. En effektiv och rationell förvaltning av befintligt bestånd samt kostnadseffektiv
nyproduktion ska syfta till att sänka lokalkostnaderna och därmed möjliggöra att en större
del av skolpengen kan disponeras för kärnverksamheten.
Efter att stadsdelsnämnderna avskaffats så ligger numera ansvaret på att säkerställa
likvärdigheten avseende skola på skolförvaltningarna. Likvärdigheten påverkas inte av
om verksamheten bolagiseras genom ett servicebolag eller genom ett fastighetsbolag. En
effektivare och mer transparent verksamhet kommer alla elever till del och ger en större
möjlighet för skolförvaltningarna att arbeta med likvärdighetsprincipen.
Alternativ A - roller och ansvar efter uppstart av ”Servicebolag”
Göteborgs Stadshus AB (Stadshus AB) startar ett nytt bolag som placeras i
koncernstrukturen. Göteborgs Stad överlåter driften av fastigheterna och att genomföra
nybyggnation på det nystartade bolaget.

Servicebolaget styrs på motsvarande sätt som övriga bolag i Stadshus AB, det vill säga
via ägardirektiv och styrelsearbete. Skolfastigheterna ägs som idag av kommunen och en
central funktion ansvarar för den strategiska styrningen av fastighetsportföljen. Den
centrala funktionen fungerar som ägarrepresentant och tecknar ett förvaltningsavtal med
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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skolfastighetsbolaget. Förvaltningsavtalet reglerar de förvaltningsåtgärder servicebolaget
ska utföra åt skolförvaltningarna. Ägarrepresentanten lämnar även uppdrag till
servicebolaget att ansvara för ny-, till- och ombyggnation utifrån skolförvaltningarnas
behovsanalys. Ägarrepresentanten och skolförvaltningen sluter ett hyresavtal och hyran
faktureras enligt självkostnadsprincip. Ägarrepresentanten fungerar i det här fallet som en
mellanhyresvärd.
Servicebolaget anpassar sin verksamhet efter skolförvaltningarnas det vill säga kundernas
behov och skräddarsyr leveranser efter önskemål och överenskommelser inom ramen för
förvaltningsavtalet. Servicebolaget ska effektuera det förvaltningsavtal som är upprättat
med ägarrepresentanten samt driva byggnation inom ramen för projektverksamheten.
Servicebolaget arbetar i sin vardag på kundens uppdrag. Beställare av tjänsterna är
skolförvaltningarna som betalar för tjänsterna.

Schematisk bild ansvarsmodell alternativ A - Servicebolag

Ägarrepresentanten kommer att vara mellanhyresvärd och behöver kunna ta ansvar som
kontraktspart och som strategisk förvaltare av fastighetsportföljen. Det innebär ett utpekat
ansvar för den strategiska fastighetsportföljen (för att bland annat säkerställa att eftersatt
underhåll inte uppkommer). Denna centrala funktion kan ligga på stadsledningskontoret
eller fastighetskontoret och kräver oavsett placering behov av att bygga upp en
organisation med resurser och fastighetsstrategisk kompetens.2 Funktionen saknas delvis
idag och det behövs ny kompetens. Oavsett placering av den centrala funktionen så har
stadsledningskontoret en roll utifrån att säkerställa kommunstyrelsens uppsiktsplikt.
Skolförvaltningarna behöver etablera tydliga gränssnitt mot två parter och kommer att
behöva bygga upp arbetssätt och kompetens för det. Dialogen kommer att föras mellan de
tre parterna ägarrepresentant, servicebolag och skolförvaltning.
Fördelarna med en fokuserad serviceleverantör är kostnadseffektivitet genom skalfördelar
och professionalitet samt genom flexibilitet och kundorientering.
Nackdelarna är att de är olika parter som hanterar driften av fastigheterna och den
strategiska förvaltningen av fastigheterna. Ansvaret för fastighetsportföljens
värdeutveckling, långsiktig fastighetsutveckling och planering i tidiga skeden ligger inte
på servicebolaget.
Etablering av ett servicebolag är mindre komplext jämfört med alternativ B ovan. Ekan
bedömer att ett genomförande borde kunna ske inom en treårsperiod.
Stadsledningskontoret bedömer att eventuell placering av en central funktion bör beaktas i det pågående
uppdraget om ny organisation för stadsutveckling

2
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Ekonomisk potential med ett servicebolag
Det är teoretiskt möjligt att realisera nedan identifierade potentialer i ett renodlat
servicebolag. Det kommer däremot vara praktiskt svårt att nå samma potential i ett
servicebolag som i ett fastighetsbolag eftersom det strategiska ansvaret för att utveckla
fastigheterna ligger på en central funktion och inte i servicebolaget. På samma sätt som
att lokalförvaltningen och stadsledningskontoret idag inte mäktar med att driva
utvecklingen av fastighetsportföljen, är risken att en ny central enhet kommer att ha
motsvarande utmaning. För att den operativa fastighetsverksamheten ska fungera
effektivt behöver en ny styrmodell utvecklas. Alternativet med ett servicebolag innebär
att minst tre parter kommer vara inblandade i fastighetsfrågorna vilket riskerar att
försvåra effekthemtagningarna.

Utgångspunkten för nedan beskrivna potentialer är hämtade från Svefas rapport
”Fastighetsanalys drift, underhåll och nyproduktion av skolfastigheter”
(Bilaga 3), underlagen från lokalförvaltningen, omvärldsanalys med offentliga och privata
fastighetsaktörer och Ekan Managements mångåriga erfarenhet. Bedömningen nedan
finns detaljerat beskriven i Ekans rapport (kapitel 9) nedbruten och beskriven för olika
områden såsom drift, underhåll, inhyrning, nyproduktion, bemanning etc.
Ekan har identifierat att för detta alternativ bedöms de årliga kassaflödesbesparingarna
vara 125 till 425 mnkr. Av dessa kommer 75 till 125 mnkr att synas i resultaträkningen
när transformationen har fått effekt och ytterligare 50 till 300 mnkr över tid genom
minskade avskrivningar och kapitalkostnader. De effektivitetsvinster som uppstår i
servicebolaget kommer innebära lägre hyreskostnader för skolförvaltningarna.
Etableringen av ett servicebolag kommer initialt att medföra kostnader. Kostnaderna för
att administrativt sätta upp ett servicebolag beräknas uppgå till ca 20 mnkr över en tre års
period. Transaktionskostnaderna för etableringen är låga. Eftersom inga fastigheter förs
över utgår ingen stämpelskatt och det kommer inte att bli några andra skattemässiga
konsekvenser. Servicebolaget kommer att ansvara för att bygga en driftverksamhet som
åtgärdar de brister som idag finns och realisera de effektivitetsvinster som är
identifierade.
Alternativ B - roller och ansvar efter uppstart av ”Fastighetsbolag”
I alternativ B skapas ett fastighetsbolag där ägandet av fastigheterna överförs från
kommunen till bolaget, som ansvarar både för att utveckla fastighetsportföljen och att
arbeta med fastighetsförvaltningen.

Stadshus AB startar ett nytt bolag som placeras i koncernstrukturen och styrs på
motsvarande sätt som övriga bolag i Stadshus AB, det vill säga via ägardirektiv och
styrelsearbete. Skillnaden mot servicebolaget är att fastighetsbolaget innebär att ägandet
av fastigheterna hamnar i fastighetsbolaget och redovisas i Stadshus AB:s
koncernredovisning. Ansvaret för strategisk utveckling av fastighetsportföljen ligger på
fastighetsbolaget och dess styrelse. Stadshus AB följer upp verksamheten inom ramen för
sitt strategiska moderbolagsansvar och bistår kommunstyrelsen i dess uppsiktsplikt av
bolaget.
Alternativet innebär ett komplett fastighetsbolag med fokus på skolfastigheter inom
Stadshus AB. Alternativet innebär att hela tillgångsmassan flyttas över till bolaget vilket
ger en fullständig balansräkning. Finansiering av tillgångarna kan ske efter olika
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principer. Verksamheten organiseras enligt ”best practice” inom fastighetsförvaltning i
syfte att ge skolverksamheterna en optimal service med avseende på skollokaler.
Fastighetsbolaget och skolförvaltningarna tecknar fleråriga hyresavtal enligt den
självkostnadsmodell som gäller och arbetar på kundens uppdrag. Parterna kan teckna ett
avtal om köpta tjänster utöver hyran.
Fastighetsbolaget genomför ny-, om- och tillbyggnationer och inhyrning utifrån
långsiktig fastighetsplanering och i dialog med skolförvaltningen utifrån deras behov.
Fastighetsbolaget kommer ha ansvaret för att eftersatt underhåll åtgärdas och att det inte
byggs upp framtida underhållsskulder. Fastighetsbolaget kommer bland annat att behöva
bygga upp ny kompetens för strategisk fastighetsförvaltning.
En centralt placerad funktion med tydligt mandat från kommunfullmäktige fungerar som
en eskaleringsfunktion om parterna inte är överens. Ansvaret för en eskaleringsfunktion
kan ligga på stadsledningskontoret alternativt i Stadshus AB3.

Schematisk bild ansvarsmodell alternativ B - Fastighetsbolag

Skolförvaltningen kommer behöva bygga upp kompetens för att klara av rollen både som
hyrestagare och som beställare av framtida lokalbehov. Det är Fastighetsbolaget som
finansierar och genomför investeringen. Det kommer att få direkt påverkan på
investeringar, lokalkostnadsutveckling och servicenivåer, och dialogen kommer i
huvudsak föras mellan två parter; fastighetsbolag och skolförvaltning.
Fördelarna med ett komplett fastighetsbolag är att den långsiktiga utvecklingen av
fastighetsportföljen och fastighetsförvaltningen hänger ihop. Ett komplett fastighetsbolag
ska vara kostnadseffektivt genom skalfördelar och professionalitet samt genom
flexibilitet och kundorientering. Samtidigt har fastighetsbolaget det strategiska ansvaret
för fastighetsportföljen. Ekans bedömning är att detta alternativ ökar förutsättningarna för
att hämta hem såväl resultat som kassaflödespotential samt en mer framgångsrik
förmögenhetsförvaltning.
För att den operativa fastighetsverksamheten ska fungera effektivt behöver en ny
styrmodell utvecklas. Bildandet av ett fastighetsbolag innebär en ökad exponering mot
skattemässiga och legala frågor. Fel hanterade kan de medföra betydande kostnader.
Etablering av ett fastighetsbolag är mer komplext jämfört med alternativ A. Ett
genomförande borde kunna ske inom en femårsperiod.

Här har stadsledningskontoret en avvikande uppfattning. Det är enbart stadsledningskontoret som har ett
förhållande till både nämnder och bolag.

3
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Ekonomisk potential med ett Fastighetsbolag
Ekan har identifierat att det finns samma teoretiska potential att förbättra verksamheten
oavsett om Göteborgs Stad bildar ett servicebolag eller ett fastighetsbolag. Ekan bedömer
dock att det i praktiken är avsevärt lättare att realisera potentialen i ett fastighetsbolag. I
fastighetsbolaget kommer det samlade ansvaret för fastighetsförvaltningen,
projektutvecklingen och portföljutvecklingen ligga i samma organisation vilket gör ett
genomförande lättare.

Utgångspunkten för nedan beskrivna potentialer är hämtade från Svefas rapport
”Fastighetsanalys drift, underhåll och nyproduktion av skolfastigheter”
(Bilaga 3), underlagen från lokalförvaltningen, omvärldsanalys med offentliga och privata
fastighetsaktörer och Ekan Managements mångåriga erfarenhet. Bedömningen nedan
finns detaljerat beskriven i Ekans rapport (kapitel 9) nedbruten och beskriven för olika
områden såsom drift, underhåll, inhyrning, nyproduktion, bemanning etc.
Ekan har identifierat att för detta alternativ bedöms de årliga kassaflödesbesparingarna
vara 250 till 600 mnkr. Av dessa kommer 100 till 200 mnkr att synas i resultaträkningen
när transformationen har fått effekt och ytterligare150 till 400 mnkr över tid genom
minskade avskrivningar och kapitalkostnader.
De effektivitetsvinster som uppstår i fastighetsbolaget kommer innebära lägre kostnader
för skolförvaltningarna. Vid en full bolagisering kommer skolförvaltningarna ha högre
påverkan på kostnadsutvecklingen då man är närmare fastighetsägaren/förvaltaren.
Etableringen av ett fastighetsbolag kommer att medföra högre kostnader jämfört med ett
servicebolag. Kostnaderna för att administrativ sätta upp ett fastighetsbolag beräknas
uppgå till ca 30 mnkr. Något mer eftersom även fastigheterna ska administreras.
Transaktionskostnaderna för etableringen är betydligt högre jämfört med ett servicebolag.
Riskerna ligger framförallt i kostnader för stämpelskatt, andra skattemässiga kostnader
till exempel moms och påverkan på skattemässiga avdrag för räntekostnader i
Stadshus AB. En första genomgång av Göteborgs Stads möjligheter av att hantera
riskerna ger att kostnaderna kommer att bli betydande men i relation till de vinster som
kan göras genom affärsmässig styrning, effektivare fastighetsförvaltning, snabbare
beslutsvägar bedöms kostnaderna enligt Ekan vara hanterbara. Transaktionskostnader vid
en fastighetsöverlåtelse mellan förvaltning och bolag är en komplex och komplicerad
fråga. I underlaget har en översiktlig genomgång gjorts. I nästa steg bör det genomföras
en mer utförlig analys samt att ta fram en strategi som sträcker sig över den kommande
5 till 10 års perioden.
Alternativ B2 – Bolagisering operativ balansräkning
Ett alternativ till full bolagisering (alternativ B) är bolagisering och att samtidigt skapa en
operativ balansräkning som speglar värdet på fastigheterna. Alternativet innebär att
fastighetsbolaget har det operativa ansvaret för den strategiska styrningen av
fastighetsbolaget men inte det legala ansvaret. Ekan ser lösningen framför allt som en
möjlig övergångslösning/strategi att på sikt utveckla ett fastighetsbolag med samtliga
strategiskt viktiga skolfastigheter i sin balansräkning.

Marken kan fortsatt ägas genom tomträtt av staden medan nyproduktionen finansieras
och aktiveras i bolagets balansräkning. Den planerade nyproduktion av skollokaler
planeras uppgå till 25 mdkr fram till 2030 vilket succesivt bygger upp en balansräkning.
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Beståndet av skolfastigheter är ingen homogen portfölj utan det finns stora skillnader
mellan fastigheterna. Delar av beståndet är av mindre strategiskt viktig karaktär och kan
fungera som ett inhyrt bestånd hos fastighetsbolaget. Delar av beståndet ska förmodligen
rivas inom en 10 års period och behöver inte flyttas över till ett fastighetsbolag. Delar av
beståndet är strategiskt viktigt och kan med låga transaktionskostnader flyttas över till
fastighetsbolaget genom fastighetsreglering.
En summering av de två alternativen

En bolagisering kommer att ge positiva effekter och alternativ B med en bolagisering av
verksamheten med överföring av fastigheter bedöms ge störst effekt. Samtidigt är detta
alternativ mer komplicerat och kräver hantering av transaktionskostnader. Alternativet att
endast bolagisera verksamheten (alternativ A) kan ses som ett första steg.
Ekan betonar att det är viktigt att komma ihåg att det inte är bolagisering i sig som löser
de strategiska utmaningarna i en organisation, utan det krävs ett gediget arbete i bolaget
och hos övriga inblandade parter för att lyckas uppnå önskade effekter och potentialer.

Illustration nedan av Ekans bedömning av potentialen för alternativ A och B för Ny/till/ombyggnad, respektive fastighetsförvaltning.
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Utifrån lokalförvaltningens och stadens historik kring skolfastigheter, så bedömer Ekan
att nuvarande förvaltning inte har förutsättning och förmåga att realisera identifierad
potential. Ekan gör denna bedömning mot bakgrund av att skolförvaltningarna (och de
tidigare stadsdelsförvaltningarna) inte är nöjda med lokalförvaltningens
leveranser/tjänster, att kostnaden för fastighetsförvaltning ligger över branschsnittet, att
det finns ett stort eftersatt underhåll av fastigheterna och att man som en av Sveriges
största fastighetsförvaltare inte lyckats tillvarata de stordriftsfördelar som ett stort
fastighetsbestånd och en aktiv förvaltning ger. Förvaltningen har enligt Ekan inte en
struktur och arbetssätt kring ekonomisk styrning, planering och uppföljning som är
normal i fastighetsbranschen för att säkra de tillgångar som man förvaltar. Att
transformera och förändra uppdrag, styrning och arbetssätt på alla nivåer inom en
befintlig organisation som har en struktur och kultur med en stor overhead är enligt Ekan
svårt och tar lång tid.

Effekter på kvarvarande fastigheter och organisation inom
lokalförvaltningen

Kvarvarande fastigheter och organisation i lokalförvaltningen blir en verksamhet med
omsorgsfastigheter med uppdrag att utveckla, förvalta och hyra in BmSS, LSS vilket
omfattar ca 980 000 kvadratmeter. Omsättningen är ca 1,1 mdkr och kvarvarande är cirka
220 medarbetare. Totalkostnaden fördelat per kvadratmeter ligger på mellan 900–1650
kr.
Denna del kan, på motsvarande sätt som skolfastigheterna, få ett tydligt uppdrag avseende
både fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning och fokusera på sina unika kunder.
För omsorgsfastigheterna är kunderna de sex nya fackförvaltningarna (förvaltningen för
funktionsstöd, socialförvaltningen centrum, socialförvaltningen Hisingen,
socialförvaltningen nordost, socialförvaltningen sydväst och äldre- samt vård/omsorgsförvaltningen). Affärsmodellen är mycket tydligare för detta verksamhetsområde
där kunderna betalar för en lokalplats per boende och att en stor del av platserna hyrs in.
Utan att i detalj ha analyserat kvarvarande verksamhet är bedömningen att motsvarande
förutsättningar och principer för styrning, potential och effekter även gäller för den
kvarvarande delen med omsorgsfastigheter. Kvarvarande bestånd är således tillräckligt
stort för att utgöra en egen verksamhet (förvaltning eller bolag).
Väsentligt även för kvarvarande bestånd blir att säkerställa en övergångslösning under ett
antal år så att inte effektivitet och betydelsefull kompetens försvinner. Det finns heller
inget som hindrar fortsatt samarbete i vissa specifika områden mellan omsorgsfastigheter
och skolfastigheter, särskilt under en övergångstid.

Stadsledningskontorets bedömning
Inledning
Uppdraget är komplext och har haft i uppgift att utvärdera om ett bolag med egen
resultat- och balansräkning, styrelse och ledning kan ge bättre förutsättningar för en mer
affärsmässig styrning, effektivare fastighetsförvaltning och snabbare beslutsvägar samt
hur likvärdigheten kan stärkas.

Projektet har inte haft i uppdrag att analysera varför det ser ut som det gör i nuvarande
organisationer. Projektet har inte heller haft i uppdrag att bedöma eller föreslå
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förändringar i nuvarande organisation, eller hur en ny organisation i förvaltningsform
skulle kunna se ut, inte heller vilken potential det skulle kunna finnas i en sådan lösning.
Projektet har genomförts på kort tid utifrån dess komplexitet och det har inte varit
avsikten att ta fram ett underlag för genomförandebeslut. Utifrån förutsättningarna
bedömer stadsledningskontoret att slutsatser på övergripande nivå vilar på en stabil
grund.
Konsultbolagen Svefa och Ekan har haft självständiga uppdrag men har också för att
säkerställa informationsutbyte mellan olika arbetsgrupper varit en del av
projektorganisationen. Konsultbolagen har levererat egna bedömningar och självständiga
rapporter in i projektet som redovisas i sin helhet i separata bilagor.
Slutsatser och kommentarer
Den historiska beskrivningen visar att lokalfrågorna har varit en viktig fråga för
kommunfullmäktige genom åren. Ett flertal olika organisatoriska konstruktioner och
styrmodeller har sjösatts genom åren där effektiv förvaltning, eftersatt underhåll och
effektivt lokalutnyttjande varit centrala återkommande frågeställningar. 2010 beslutade
kommunfullmäktige att lokalförsörjningsnämnden och nämnden för MedicHus skulle slås
samman till lokalnämnden. Fokus för den nya organisationen skulle vara att på ett
effektivt och professionellt sätt förvalta och bygga lokaler med hänsyn till både
hyresgäster och ägare. Kommunstyrelsen, genom lokalsekretariatet, fick ansvaret att
säkerställa behovet av verksamhetslokaler i tidiga stadsutvecklingsskeden och i
detaljplanearbetet samt ansvar för planering och nominering av stadens
lokalinvesteringar. Den historiska tillbakablicken har varit central för projektet där det
funnits mycket att lära av tidigare utredningar och de organisatoriska konstruktioner och
styrmodeller som prövats genom åren. Konsulterna har påvisat att tio år efter att
organisationen bildades så har nämnden inte nått de mål som sattes upp vid bildandet.
Stadsledningskontoret har ingen anledning att ha en avvikande uppfattning i frågan.

Konsultbolagen Ekan och Svefa har i sina analyser bedömt att det finns påtagliga brister i
lokalförvaltningens sätt att driva sin verksamhet. Utgiftsnivån för fastighetsförvaltning,
underhåll och delar av nyproduktionen ligger över branschsnittet. Det finns dessutom ett
stort konstaterat eftersatt underhåll av skolorna. I årsrapporten för 2019 skrev
lokalförvaltningen att ”2016 beräknades behovet av långsiktiga underhållsåtgärder
utöver det årliga underhållet till 1000 mnkr för dåvarande fastighetsbestånd.
Förvaltningen har 2017–2019 gjort åtgärder som minskat behovet med totalt cirka 430
mnkr utifrån 2016 års bedömning”. Ett år senare framgår det nu i Svefas rapport att det
eftersatta underhållet för hela lokalförvaltningens bestånd uppgår till 4 mdkr varar
3,5 mdkr avser skolorna. Stadsledningskontoret anser att det är av yttersta vikt att få
kontroll på det eftersatta underhållet och att det tas fram en strategi för att arbeta bort det
på det absolut mest kostnadseffektiva sättet. En framtida aktiv styrning av kassaflöde och
balansräkning är en förutsättning för att säkerställa att situationen inte uppkommer igen.
Konsultbolaget Ekan konstaterar i sin rapport att ingen organisation idag fullt ut ansvarar
för att strategisk utveckla fastighetsportföljen och säkra värdetillväxt och utveckling av
skolfastigheterna. Ekan påvisar behovet av att oavsett om det blir aktuellt med ett
servicebolag eller fastighetsbolag så behövs det byggas upp ny kompetens för strategisk
fastighetsförvaltning. Stadsledningskontoret delar denna uppfattning och anser att
kompetensförstärkning bör övervägas även om bolagisering av skolorna inte genomförs.
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Stadsledningskontoret anser att det är viktigt att lyfta fram hur lokalförvaltningen
redovisningsmässigt sätt bokför sina underhålls-/reinvesteringsutgifter. I Svefas rapport
framgår det att lokalförvaltningen aktiverar i storleksordning 80% av genomförda
underhållsarbeten. Detta gäller såväl planenligt underhåll som eftersatt underhåll.
Stadsledningskontoret har fört en diskussion med redovisningscheferna på Förvaltnings
AB Framtiden och Higab AB i syfte att bringa klarhet i hur dessa bolag redovisar sitt
underhåll/reinvesteringar. Framtiden uppskattar att de aktiverar drygt 50% av sina
underhålls-/reinvesteringsarbeten och Higab omkring 65%. Både Framtiden och Higab
marknadsvärderar fastigheterna i balansräkningen varje år och om en aktiverad
underhållsåtgärd inte har resulterat i ökade intäkter som motiverar värdet så skrivs den
aktiverade underhållsåtgärden ner över resultaträkningen. Det innebär att underhåll kan
komma att bokföras i resultaträkningen det året då det utförs på grund av att det inte
försvaras av ett ökat marknadsvärde på fastigheten. Med den nya hyresmodellen som
lokalförvaltningen successivt nu inför med fullt genomslag 2022 så kommer
skolförvaltningarna att faktureras de faktiska kostnader som lokalförvaltningen
upparbetar. Detta innebär att även eftersatt underhåll som i normalfallet inte är
hyresgrundande kan aktiveras på samma sätt som det planerade underhållet. Genom att
fortsatt aktivera underhållsåtgärder som på en konkurrensutsatt marknad inte skulle
motivera någon form av hyreshöjning så innebär detta i praktiken att resultateffekten för
det eftersatta underhållet flyttas framåt i tiden då en oproportionerligt stor balansräkning
kommer att tynga resultatet och därmed belasta hyran i årtionden framöver.
Konsultbolaget Ekan konstaterar i sin rapport att lokalförvaltningen inte har en struktur
och ett arbetssätt kring ekonomisk styrning, planering och uppföljning som är standard i
fastighetsbranschen för att säkra de tillgångar som man förvaltar. Uppföljning av
effektivitetsmått per yta eller plats görs inte systematiskt idag vilket är normalt i
branschen. Konsulterna har konstaterat att lokalförvaltningens nomenklatur och
definitioner avseende sin fastighetsterminologi avviker från gällande branschstandard
som de flesta aktörer följer. Detta är viktigt inte bara avseende uppföljning och
benchmarking utan även när det gäller att fånga entreprenörers intresse att lägga anbud
när entreprenadupphandlingar genomförs.
Konsulterna uppger att de i vissa delar haft svårigheter att utföra sitt uppdrag med
anledning av att det material som de har fått från lokalförvaltningen har innehållit
kvalitetsbrister.
Sammantaget bedömer konsultbolagen att det finns stor potential till effektivisering av
lokalförvaltningens verksamhet inom såväl drift och underhåll som nyproduktion.
Om det blir aktuellt att gå vidare med en bolagisering bör det i nästa steg genomföras en
utförlig analys för hur överföringen ska gå till. Stadsledningskontoret bedömer att om en
bolagisering skulle genomföras så bör den i så fall ske stegvis genom att initialt starta ett
servicebolag som även får ansvar för nyproduktion. Sedan kan överföring av tillgångar
till bolaget genomföras successivt under en kortare eller längre tidsperiod där nyttan med
överföring ställs mot den kostnad som uppstår vid överföringstillfället. Mindre strategiskt
viktiga byggnader som ska rivas under de kommande 5–10 åren överförs sannolikt inte.
En överföring av byggnader på tomträtt skulle stärka stadens rådighet över skolorna
framöver och sänka transaktionskostnaderna. Med denna typ av strategi finns möjligheter
att säkerställa att transaktionskostnaderna hålls nere på en rimlig nivå. Styrmodellen
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skulle då få anpassas successivt i takt med att tillgångsmassan överförs till bolaget.
Startpunkt i ett sådant arbete föreslås vara en fördjupad analys av hur Stockholm Stad och
Stockholm Stadshus AB styr och leder Stockholms lokalförsörjningsprocess.
Konsultbolaget Ekan bedömer att nuvarande förvaltning inte har förutsättning och
förmåga att realisera identifierad potential. Ekan gör denna bedömning mot bakgrund av
att skolförvaltningarna inte är nöjda med lokalförvaltningens leveranser/tjänster, att
kostnaden för fastighetsförvaltning ligger över branschsnittet, att det finns ett stort
eftersatt underhåll av fastigheterna och att man inte lyckats tillvarata de stordriftsfördelar
som ett stort fastighetsbestånd och en aktiv förvaltning ger. Stadsledningskontoret vill
dock poängtera vikten av att ta tillvara analyser och slutsatser från detta projekt framöver
även om verksamheten fortsatt kommer att drivas i förvaltningsform. I det framtagna
analysunderlaget finns resonemang och slutsatser som bör vara av intresse för
lokalnämnden att beakta inom ramen för den befintliga organisationen.
Vid en eventuell bolagisering bör ett sådant arbete kopplas samman med den utveckling
av stadens lokalförsörjningsprocess som sker inom ramen för Göteborgs Stads program
för lokalförsörjning 2020–2026 (KF 2020-03-19 § 4, Dnr 1006/18). Detta i syfte att
säkerställa att den styrning och fördelning av ansvar och roller som tas fram på bästa sätt
möter en förändrad fastighetsorganisation i staden. Kopplat till programmet pågår flertalet
utveckling- och förändringsarbeten som samtliga syftar till att utveckla, förtydliga och
förbättra stadens lokalförsörjningsprocess. Som exempel kan nämnas framtagande av
riktlinjer för stadens lokalförsörjningsplan och nämnders lokalbehovsplaner, nyckeltal för
kommunala verksamhetslokaler, riktlinje för samnyttjan och samlokalisering.
Kommunstyrelsen har också gett stadsledningskontoret i uppdrag att kopplat till pågående
programarbete genomföra en översyn av befintlig styrning med bäring på stadens
lokalförsörjningsprocess. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast
under kvartal 4 2021.
Ekan gör även bedömningen att motsvarande förutsättningar och principer för styrning,
potential och effekter som framkommit vad gäller skolor även sannolikt gäller för den
kvarvarande delen med omsorgsfastigheter. Stadsledningskontoret ser därför att det är
värt att initiera ett effektiviseringsarbete avseende organisering och styrning även för det
kvarvarande beståndet.
Stadsledningskontoret identifierade vid återrapportering av det ursprungliga uppdraget att
driva fastighetsverksamhet i bolagsform inte skapar givna legala fördelar jämfört med
förvaltningsformen. Tvärtom, kan det (givet allt annat lika) finnas legala fördelar att driva
verksamheten i förvaltningsform. Ekan betonar i sin rapport att det inte är bolagisering i
sig som löser de strategiska utmaningarna i en organisation, utan det krävs ett gediget
arbete i bolaget och hos övriga inblandade parter för att lyckas uppnå önskade effekter
och potentialer. Stadsledningskontoret vill därför poängtera att det är av stor vikt att en
eventuell bolagisering förbereds noga innan den genomförs, där det först utarbetas en
kvalitativ strategi som är både långsiktig och uthållig. Då en bolagiseringsprocess
sannolikt kommer att sträcka sig över flera mandatperioder så är det väsentligt att en
bolagisering är väl förankrad innan den genomförs. Efter det att fastigheter har överförts
till bolag så blir det kostsamt att vid ett senare tillfälle återföra fastigheterna till
förvaltning. Då ett bolag är skattesubjekt så innebär det att reavinstskatt måste erläggas
om det framtida marknadsvärdet skulle överstiga skattemässigt restvärde. Om staden vill
återföra skolfastigheterna till kommunen igen så resulterar detta i reavinstskatt, för
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande

40 (41)

närvarande 20,6%, på mellanskillnaden på skattemässigt restvärde och marknadsvärdet.
Dessutom utgår stämpelskatt på 1,5% av överföringsvärdet när en överföring sker från
bolag till förvaltning. En överföring från förvaltning till bolag som sker till
taxeringsvärde medför att överföringsvärdet sannolikt understiger marknadsvärdet. När
väl en överföring är genomförd så måste fastigheterna marknadsvärderas årligen.
Avslutningsvis konstaterar stadsledningskontoret att sedan detta uppdrag gavs har
stadsledningskontoret fått ett uppdrag beträffande en ny organisation för stadsutveckling.
Kommunstyrelsen beslutade 2021-02-10 § 103 att stadsledningskontoret ska uppdatera
den tidigare utredningen av facknämndernas organisation med en inriktning om fyra nya
nämnder. Ytterligare en inriktning för uppdraget är att skapa en sammanhållen strategisk
planering och stadsutveckling. Stadsledningskontoret bedömer att oavsett vilka fortsatta
beslut som fattas med bakgrund av föreliggande utredning finns det beroenden med
uppdraget om ny organisation för stadsutveckling.

Jonas Kinnander

Eva Hessman

Direktör Ärende och utredning

Stadsdirektör
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Kommunstyrelsen

Utdrag ur Protokoll
Sammanträdesdatum: 2020-05-20

Redovisning av uppdraget om överföring av
lokaler från förvaltning till bolag
§ 467, 0336/20
Beslut
Ärendet återremitteras i enlighet med yrkande från S, M, L och C den 30 april 2020:
1. Återremittera ärendet, Redovisning av uppdrag om överföring av lokaler från förvaltning till
bolag, till kommunstyrelsen, ihop med berörda nämnder och bolag, för att genomföra en
djupare analys av en potentiell överföring av förskole-, grundskole-, och gymnasielokaler
från lokalnämnden till bolagiserad form.
2. Uppdraget ska innehålla en fördjupad analys av Stockholms agerande/genomförande av
flytt och förvaltning av skollokaler i Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB). Uppdraget
ska också innehålla en fördjupad konsekvensanalys, främst med fokus på ekonomiska- och
personalmässiga konsekvenser men även på hur likvärdigheten kan stärkas. Uppdraget ska
också innehålla analyserade förslag på olika former av förvaltning, med utgångspunkt i de
två principiella lösningsalternativ som stadsledningskontoret har identifierat.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma efter genomförd utredning för vidare
ställningstagande. Prioritering av uppdraget får ske med hänsyn till de åtaganden som
förvaltningen har med anledning av den pågående pandemin.

Tidigare behandling
Bordlagt den 22 april 2020, § 364 och den 20 mars 2020, § 416.

Handlingar
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 mars 2020.
Återremissyrkande från S, M, L och C samt särskilt yttrande från KD den 30 april 2020.
Yrkande från V och MP den 14 maj 2020.
Yttrande från S den 20 maj 2020.

Yrkanden
Daniel Bernmar (V) yrkar bifall till stadsledningskontorets förslag och avslag på
återremissyrkande från S, M, L och C den 30 april 2020 i enlighet med yrkande från
V och MP den 14 maj 2020.
Martin Wannholt (D) och Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till stadsledningskontorets
förslag.
Jonas Attenius (S) yrkar att ärendet ska återremitteras i enlighet med yrkande från
S, M, L och C den 30 april 2020.
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Kommunstyrelsen

Propositionsordning
Ordföranden Axel Josefson (M) ställer propositioner på dels ärendets återremiss och dels
ärendets avgörande idag och finner att kommunstyrelsen beslutat återremittera ärendet.

Protokollsanteckningar
Elisabet Lann (KD) antecknar som yttrande en skrivelse från den 30 april 2020.
Representanterna från S antecknar som yttrande en skrivelse från den 20 maj 2020.

Reservationer
Daniel Bernmar (V) och Grith Fjeldmose (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Karin Pleijel (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Protokollsutdrag skickas till
Till berörda genom stadsledningskontoret – Återremiss

Dag för justering
2020-06-08

Vid protokollet
Sekreterare
Mathias Sköld

Ordförande
Axel Josefson

Justerande
Daniel Bernmar
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Kommunstyrelsen

Återremissyrkande
Särskilt yttrande

(S), (M), (L), (C)
(KD)

2020-04-30

2.1.13

Återremissyrkande – Redovisning av uppdrag
om överföring av lokaler från förvaltning till
bolag
Förslag till beslut

I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
1. Återremittera ärendet, Redovisning av uppdrag om överföring av lokaler från
förvaltning till bolag, till Kommunstyrelsen, ihop med berörda nämnder och
bolag, för att genomföra en djupare analys av en potentiell överföring av
förskole-, grundskole-, och gymnasielokaler från lokalnämnden till bolagiserad
form.
2. Uppdraget ska innehålla en fördjupad analys av Stockholms
agerande/genomförande av flytt och förvaltning av skollokaler i Skolfastigheter i
Stockholm AB (SISAB). Uppdraget ska också innehålla en fördjupad
konsekvensanalys, främst med fokus på ekonomiska- och personalmässiga
konsekvenser men även på hur likvärdigheten kan stärkas. Uppdraget ska också
innehålla analyserade förslag på olika former av förvaltning, med utgångspunkt i
de två principiella lösningsalternativ som Stadsledningskontoret har identifierat.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma efter genomförd utredning för
vidare ställningstagande. Prioritering av uppdraget får ske med hänsyn till de
åtaganden som förvaltningen har med anledning av den pågående pandemin.

Yrkandet

Stadsledningskontoret efterfrågar i sitt tjänsteutlåtande mer specificerad beskrivning av
vad som efterfrågas i uppdraget. Genom ovanstående beslutsatser, samt beskrivning av
uppdraget, är detta återremissyrkande tänkt att omhänderta det. Målet med uppdragen ska
vara att belysa om en separat organisation för fastigheter inom skolsfären, med egen
resultat- och balansräkning, styrelse och ledning kan ge bättre förutsättningarna för en
mer affärsmässig styrning, effektivare fastighetsförvaltning och snabbare beslutsvägar
samt hur likvärdigheten kan stärkas.
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Redovisning av uppdrag om överföring av
lokaler från förvaltning till bolag
Förslag till beslut
I kommunstyrelsen och kommunfullmäktige:
Kommunstyrelsens uppdrag från kommunfullmäktiges budget för 2020 avseende
förutsättningar och möjligheter att överföra lokaler från förvaltningar till bolag, antecknas
och förklaras fullgjort.

Sammanfattning
I kommunfullmäktiges budget för 2020 fick kommunstyrelsen i uppdrag att, tillsammans
med berörda nämnder och styrelser, utreda förutsättningar och möjligheter att överföra
lokaler från förvaltningar till bolag. Göteborgs Stad har ett stort lokalbestånd som ägs och
förvaltas i såväl förvaltnings- som bolagsform. Bolagisering i sig kommer teoretiskt sett,
ur ett legalt perspektiv inte att skapa skillnad för hur verksamheten bedrivs. Det finns
inga givna legala fördelar som bolagiseringen i sig kan åstadkomma.
Argument i samband med bolagisering av kommunala fastigheter är att avgränsa
kommersiell verksamhet från skattefinansierad, att möjliggöra ett marknadsmässigt
beteende i en konkurrensutsatt situation. En separat organisation för fastigheter i ett bolag
med egen resultat- och balansräkning anses av förespråkarna öka förutsättningarna för en
mer affärsmässig styrning, effektiv fastighetsförvaltning och snabbare beslutsvägar.
Bolagisering kan också ses som en möjlighet att åstadkomma förändring.
Det finns olika sätt att föra över lokaler från förvaltning till bolag. Det kan röra sig om att
flytta över ägandet och/eller fastighetsdriften. Att överföra ägande och drift är förenat
med transaktionskostnader och kan beroende på antal fastigheter som förs över påverkas
såväl den nuvarande nämndens uppdrag, berörd personal samt den mottagande
bolagsorganisationens framtida uppdrag.
Sveriges större kommuner hanterar sitt fastighetsbestånd på olika sätt. Stockholm har
bolagiserat stora delar av sitt fastighetsbestånd, Malmö driver sina samhällsfastigheter i
förvaltningsform. Av sju studerade kommuner har fyra av dem valt att föra över sina
skolfastigheter i bolagsform.
Vid en eventuell bolagisering är det viktigt att ge bolaget rätt förutsättningar för att
långsiktigt kunna hantera underhåll och investeringar. Det krävs en renodling av roller så
att det blir tydligt vad som är bolagets ansvar och vad som är den beställande/inhyrande
förvaltningens ansvar.
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Bedömning ur ekonomisk dimension
Att överföra lokaler från förvaltningar till bolag kan få stora ekonomiska konsekvenser
om det rör sig om ett större fastighetsbestånd. Transaktionskostnader i form av till
exempel stämpelskatt för överföring uppstår sannolikt. Det är delvis andra legala
förutsättningar att bedriva fastighetsverksamhet i bolagsform jämfört med
förvaltningsform. Både positiva och negativa. Vilka ekonomiska effekter som uppstår
beror bland annat på vilken typ av fastigheter som ska föras över och hur effektivt de
sköts i nuläget. Fastigheternas skick, anskaffningsvärde, bokförda värde, marknadsvärde
etc, påverkar också de ekonomiska effekterna. Stadsledningskontoret har i detta skede
inte gjort några fördjupade ekonomiska analyser i detta avseende. I det fall uppdraget går
vidare för förslag om genomförande behövs fördjupade analyser genomföras för de
fastigheter som kan vara aktuella för att föras över från förvaltning till bolag.

Bedömning ur ekologisk dimension
Stadsledningskontoret ser inte att en överföring av lokaler mellan förvaltning och bolag
påverkar den ekologiska dimensionen.

Bedömning ur social dimension
En överföring av samhällsfastigheter kommer sannolikt att beröra den personal som
arbetar med fastighetsskötsel för berörda fastigheter. Medborgare som nyttjar tjänsterna
som produceras i verksamhetslokalerna kommer fortsatt att ha sin kontakt med
personalen i de verksamhetsutövande förvaltningarna, inte med den nya fastighetsägaren.
Medborgaren kommer inte att beröras under förutsättning att inte innehållet i, och
kvaliteten på tjänsterna ändras i samband med överföringen.
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Ärendet
I kommunfullmäktiges budget för 2020 fick kommunstyrelsen i uppdrag att, tillsammans
med berörda nämnder och styrelser, utreda förutsättningar och möjligheter att överföra
lokaler från förvaltningar till bolag. Stadsledningskontoret återrapporterar uppdraget i
detta tjänsteutlåtande.

Beskrivning av ärendet
Inledning och förutsättningar
I kommunfullmäktiges budget för 2020 beskrivs att staden har ett stort fastighetsinnehav
av verksamhetslokaler i förvaltningsform och under kommande år ska staden genomföra
omfattande investeringar i nya lokaler och platser. Kommunstyrelsen har därför fått i
uppdrag att utreda förutsättningar och möjligheter att överföra fastighetsinnehav från
förvaltning till bolagsform. I utredningen ska det belysas hur andra större kommuner har
valt att organisera sitt innehav av fastigheter. Uppdraget har genomförts genom dialog
och intervjuer med lokalförvaltningen, fastighetskontoret, idrotts- och
föreningsförvaltningen, park- och naturförvaltningen, Göteborgs Stadshus AB,
Higab AB, Göteborgslokaler, Förvaltnings AB Framtiden och lokalsekretariatet.
Dessutom har externa utredningar och relevant utredningsunderlag från andra kommuner
inhämtats.

Detta tjänsteutlåtande belyser förutsättningar och möjligheter med bolagisering. Då
kommunfullmäktige i budget 2020 inte angivit något explicit syfte som ska belysas är
analysen nedan på en övergripande principiell nivå. Att genomföra fastighetsöverlåtelser
mellan olika juridiska personer kan vara komplicerat. Om det skulle vara aktuellt att gå
vidare i frågan behöver mer djuplodande analys genomföras innan det går att lämna
någon rekommendation avseende tillvägagångssätt.
Nulägesbeskrivning
Nuvarande fastighetsägande förvaltningar inom Göteborgs Stad
Göteborgs Stad har ett stort lokalbestånd som förvaltas av ett antal aktörer. Inom
förvaltningssektorn är lokalförvaltningen och fastighetskontoret största aktörer, men även
idrotts- och föreningsförvaltningen samt park- och naturförvaltningen förvaltar
fastigheter/anläggningar.

Lokalförvaltningen förvaltar omkring 1 500 anläggningar med en sammanlagd yta om 2,3
miljoner kvadratmeter. Den allra största delen av beståndet utgörs av skolor, förskolor,
äldreboenden lokaler anpassade för personer med behov av särskilt stöd. I uppdraget
ingår att vara mellanhyresvärd för inhyrda lokaler och bostäder. Lokalförvaltningen
omsätter drygt 3 mdkr. Under perioden år 2016–2019 investerade lokalförvaltningen
1,1 mdkr i förskolor, 3,2 mdkr i grundskolor, 0,4 mdkr i gymnasieskolor och 0,5 mdkr i
äldreboende och boenden med särskilt stöd.
Även fastighetskontoret är en av stadens stora fastighetsägare. Fastighetskontoret
ansvarar för stadens markreserv och tomträtter. Fastighetskontoret förvaltar även
byggnader, till exempel kontorsbyggnader och lokaler för kommersiell verksamhet.
Fastighetskontoret ansvarar också för förvaltning och skötsel av ej upplåten mark och
kommunens skogar. Under perioden 2016–2019 redovisar fastighetskontoret
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investeringsutgifter i förvärv, utvecklingsåtgärder och hyresgästanpassningar för knappt
500 mnkr.
Idrott- och föreningsförvaltningen förvaltar främst idrottsanläggningar av olika slag
såsom ishallar, simhallar och träningsanläggningar för såväl inomhus- som utomhusbruk.
Förvaltningen har mellan 2016–2019 genomfört investeringar i anläggningar för
380 mnkr.
Park- och naturförvaltningen äger och förvaltar fastigheter som främst består av
mark/parkmiljöer, lekplatser, badplatser, träd och kajer. Förvaltningen har investerat cirka
350 mnkr i nya och befintliga anläggningar de senast fyra åren.
Förvaltningar som bedriver verksamhet i förvaltningsägda lokaler inom Göteborgs
stad
Det är många verksamhetsutövande nämnder som skulle bli berörda om deras
verksamhetslokaler skulle bolagiseras. Stadsdelsnämnderna, grundskolenämnden,
förskolenämnden, utbildningsnämnden, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
och idrotts- och föreningsnämnden bedriver kärnverksamhet i det förvaltningsägda
beståndet. De flesta övriga av stadens nämnder hyr administrativa lokaler i de
förvaltningsägda fastigheterna.
Fastighetskluster inom Göteborgs Stadshus AB koncernen
Stadens bolag återfinns i en koncernstruktur där Göteborgs Stadshus AB är
koncernmoder. I koncernstrukturen finns två kluster där ägande och drift av olika
fastigheter utgör kärnverksamhet. Framtidenkoncernen och Lokalklustret. Inom
Framtidenkoncernen bedrivs genom ett antal rörelsedrivande dotterbolag allmännyttig
bostadsverksamhet. Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska bedriva sin
verksamhet enligt affärsmässiga principer. Syftet är att undvika snedvridning av
konkurrensen. Därmed görs ett undantag från självkostnadsprincipen och förbudet mot att
bedriva företag i vinstsyfte. Som utgångspunkt får ägaren inte ge några särskilda fördelar
till bolagen och ska ställa marknadsmässiga avkastningskrav.

Lokalklustret består för närvarande av Higab AB, Älvstranden Utveckling AB, Göteborgs
stads parkeringsbolag och Göteborgslokaler, där Higab AB har såväl en
moderbolagsfunktion som ett rörelsedrivande uppdrag. Göteborgslokaler ska i enlighet
med kommunfullmäktiges budget för 2020 överföras till Framtidenkoncernen.
Möjliga sätt att bolagisera fastigheter
Stadsledningskontoret har identifierat två principiella lösningsalternativ.

1. Staden äger fortsatt fastigheterna i förvaltningsform och överlåter driften till bolag,
detta kan ske genom att:
a. driften upphandlas i konkurrens på marknaden. Ett kommunalt bolag kan bli
förvaltare om de vinner upphandlingen.
b. direkttilldelning sker till ett kommunalt bolag som ansvarar för fastigheternas
drift i enlighet med upprättat förvaltningsavtal.
2. Staden överlåter ägandet av fastigheterna till ett eller flera bolag, detta kan ske genom
att:
a. ägandet överförs till ett eller flera kommunala bolag som därmed får ansvar
för att utveckla beståndet. Bolaget ansvarar för alla beslut kring fastigheterna
och har sin relation med kommunens brukarförvaltningar, alternativt en
strategisk beställarfunktion genom hyresavtal.
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b. staden säljer fastigheter till privata aktörer och hyr dem för att fortsatt bedriva
sin verksamhet i fastigheterna.
Det finns olika typer av roller som vanligtvis är förknippade med utveckling av
fastigheter.
•
•
•
•

Hyresgäst
Fastighetsägare
Fastighetsförvaltare
Beställare

Oavsett lösningsalternativ måste dessa roller bemannas och relationerna mellan dem
tydliggöras. Rollerna kan besättas av en eller flera olika juridiska personer. Både
fastighetsägaren och hyresgästen kan ikläda sig flera olika roller. Ägaren kan vara en
aktiv organisation som både förvaltar och äger fastigheten med en aktiv kontakt med
hyresgästen, eller så anlitar fastighetsägaren en annan part som ansvarar för hela eller
delar av fastighetens drift och eventuellt även dess underhåll. Fastighetsägaren kan även
vara den organisation som också är brukare av fastigheten. Idrotts- och
föreningsförvaltningen är ett exempel på det sistnämnda. Hyresgästen kan ansvara för den
strategiska beställningen, alternativt ligger detta ansvar i en annan organisation i syfte att
säkerställa synergier mellan olika verksamhetsutövare.
Nedan följer en kortfattad beskrivning av de bolagiseringsalternativ som presenterats
ovan.

Staden äger fortsatt fastigheterna i förvaltningsform och
överlåter driften till bolag
Driften upphandlas i konkurrens på marknaden
Det finns en möjlighet att handla upp driftsoperatörer på marknaden där en eventuell
kommunal aktör blir konkurrensutsatt. Detta ställer stora affärsmässiga krav på den
upphandlande nämnden då upphandlingen och utformning av avtal blir avgörande för
resultatet. Stadsledningskontoret uppfattar inte att denna lösning omfattas av det
nuvarande uppdraget och kommer därför inte vidare att belysa förutsättningarna för att
genomföra denna typ av sourcing upplägg i detta tjänsteutlåtande.
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Direkttilldelning till ett kommunalt bolag
Genom att överlåta driften till ett kommunalt bolag via driftsavtal men behålla ägandet så
undviks de transaktionskostnader som är förknippade med överlåtelse till annan juridisk
person. Ett bolag som är specialiserat på fastighetsdrift/underhåll får då via ett driftsavtal
i uppdrag att ansvara för fastigheternas drift och underhåll i enlighet med ingånget avtal.
Det förvaltande bolaget kommer att fokusera på att leverera exakt det som står i avtalet
till så låg kostnad som möjligt. Driftsavtalet bör utformas på sådant sätt att
förutsättningen för att åstadkomma vinst beror på hur kostnadseffektivt som drifts- och
underhållsarbetet utförs. Det kan också vara aktuellt att överlåta driften till ett kommunalt
bolag via driftsavtal om kommunen vill skapa stordriftsfördelar inom den kommunala
organisationen alternativt att möjliggöra att den nuvarande driftsorganisationen
konkurrensutsätts.

Nackdelen med att enbart överlåta driften men inte ägandet är att det parterna emellan
kan uppstå meningsskiljaktigheter i hur investeringar/värdehöjande underhåll i
fastigheten ska hanteras. En förvaltare agerar vanligtvis enbart på fastighetsägarens
beställning. Om det är önskvärt att förvaltningsbolaget ska ta ett helhetsansvar för
fastigheterna kan de som en ytterlighet genomföra investeringar i egen räkning och på så
sätt bygga balansräkning i annans fastighet. Detta måste iså fall regleras i avtalet. Om
fastighetsägaren fortsatt har ansvar för större underhållsåtgärder och nyinvesteringar så
måste verksamheten ha budget och kompetens för att utföra detta. Att som
förvaltningsbolag erbjuda byggtjänster i annans fastighet medför en risk för oönskade
skattemässiga effekter (såsom så kallad ”byggmästarsmitta”) för eventuella dotterbolag
till förvaltningsbolaget.
Förutsättningar för köp mellan bolag och förvaltning genom direkttilldelning
Staden kan under vissa förutsättningar köpa tjänster av ett kommunalt bolag utan att
tillämpa lagen om offentlig upphandling, LoU. Två kriterier måste då vara uppfyllda,
kontrollkriteriet och verksamhetskriteriet (Teckal-undantaget). Om båda kriterierna är
uppfyllda omfattas inte upphandlingen av LOU och inköpet behöver således inte
konkurrensutsättas.

För att kontrollkriteriet ska vara uppfyllt ska den upphandlande myndigheten utöva
kontroll som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning. Detta innebär i
första hand att den juridiska personen ska vara underställd en kontroll som gör det möjligt
för den upphandlande myndigheten att ha ett bestämmande inflytande över dess
strategiska mål och dess viktiga beslut. Förekomsten av privat ägande utesluter i regel att
kontrollkriteriet är uppfyllt. Kontroll kan även vara indirekt genom ett mellanled, även
om en sådant förhållande kan försvaga kontrollen.
För att verksamhetskriteriet ska vara uppfyllt ska den juridiska personen bedriva mer än
80 procent av sin verksamhet för den kontrollerande myndighetens, eller de
kontrollerande myndigheternas, räkning. Den juridiska personen ska därmed
huvudsakligen utöva verksamheten åt den upphandlande myndighet som utövar
kontrollen. Det innebär att även intäkter som kommer från någon annan än den
kontrollerande parten i vissa fall kan räknas med vid beräkningen av verksamhetskriteriet.
Detta kan vara fallet när intäkterna hänförs till uppgifter som den kontrollerande parten
har gett den juridiska personen i uppdrag att utföra såsom exempelvis tillhandahållande
av tjänster till andra aktörer på marknaden.
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Staden överlåter ägandet av fastigheterna till ett eller flera
bolag
Ägandet överförs till ett eller flera kommunala bolag
Att genomföra en ägaröverlåtelse av ett större antal fastigheter mellan kommunen och ett
eller flera bolag kommer att ta tid. Det är ett omfattande arbete som måste utföras innan
det går att avgöra vilket tillvägagångssätt som är bäst och hur kommunens och bolagets
ekonomi påverkas i detalj. Det som är beskrivet nedan utgör en förenklad bild av vilka
effekterna blir av en ägaröverlåtelse.

Efter det att fastigheter väl har överförts till bolag så kan det bli kostsamt att vid ett senare
tillfälle återföra fastigheterna till förvaltningen. Bolag är skattesubjekt vilket innebär att
reavinstskatt sannolikt måste erläggas (utöver stämpelskatt) om det framtida
marknadsvärdet skulle överstiga skattemässigt restvärde. För att undvika detta kan en
överföring i så fall ske via ”bolagspaketering” (se nedan) och förvaltningen blir då ägare
av rörelsedrivande bolag vid sidan av Stadshus koncernen. För att skapa maximal
flexibilitet (utifrån gällande lagstiftning) för framtida ägarförändringar kan fastigheter
rutinmässigt placeras i bolag. Detta skapar dock administrativt merarbete då varje bolag
måste upprätta årsbokslut, deklarationer etc.
Förutsättningar för kommunen att driva och styra bolag
En kommun kan enligt kommunallagen bedriva verksamhet i förvaltningsform,
bolagsform (aktiebolag, handelsbolag etc.) eller som stiftelse. Kommunallagen reglerar
också vilken verksamhet kommunerna har rätt att bedriva (kommunala kompetensen) och
hur verksamheten ska bedrivas. Aktiebolagslagen innehåller inga särskilda bestämmelser
för offentligt ägda aktiebolag, dvs samma principer gäller oavsett ägare. För varje enskilt
bolag ska kommunfullmäktige anta en bolagsordning som ska ange vilken verksamhet
bolaget får bedriva samt ändamålet med verksamheten. Kommunfullmäktige antar vid
sidan om bolagsordningen även ett ägardirektiv för respektive bolag.

I egenskap av ägare har kommunfullmäktige möjlighet att utöva kontroll av ett bolag
genom att utse ledamöter till styrelsen, revisorer samt närvara och rösta på årsstämman. I
övrigt ligger ansvaret för verksamheten hos styrelse och VD. Ägarstyrningen av ett nytt
fastighetsbolag kommer till stor del att skötas av berörd klustermoder och Göteborgs
Stadshus AB.
Legala och redovisningsmässiga aspekter avseende ägaröverlåtelse
Det finns två olika sätt att genomföra en ägaröverlåtelse. Försäljning av en fastighet kan
ske antingen genom en fastighetsförsäljning, eller genom en försäljning av aktier i ett nytt
bolag dit fastigheten överlåtes (bolagspaketering).

En försäljning genom en så kallad ”paketering” i bolag innebär att fastigheterna överförs
till ett av kommunen ägt nystartat aktiebolag. Aktiebolaget erlägger en stämpelskatt på
för närvarande 4,25 procent på det högsta värdet av köpeskillingen (överlåtelsevärdet)
eller taxeringsvärdet. För att undvika risk för att överföringen ska uppfattas som olovligt
statsstöd enligt EU-lagstiftningen (Lag 2013:388 om tillämpning av Europeiska unionens
statsstödsregler) ska överföringen ske till marknadspris. Uppskov med betalning av
stämpelskatt (stämpelskattelagen § 32a) medges bland annat om det är fråga om en
koncernintern överlåtelse, vilket sannolikt inte blir fallet vid en överföring mellan
förvaltning och bolag.
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande

7 (17)

Efter det att fastigheten är överflyttad till det nya bolaget förvärvar sedan den nya
huvudmannen aktierna för detta bolag och blir på så sätt indirekt ägare av fastigheterna.
Aktieförsäljningen utlöser ingen skatt. Det finns uppmärksammade fall av upplägg som
via fastighetsreglering minskar stämpelskatten. Denna typ av upplägg befinner sig i en
gråzon relativt lagstiftningens intentioner och redovisas inte närmare i detta
tjänsteutlåtande.
Som alternativ till paketering i bolag kan själva fastigheten överlåtas. En överlåtelse ska
ske till marknadspris. Kommunen är inte ett skattesubjekt och erlägger därför ingen
reavinstskatt oavsett om det uppstår en vinst vid försäljningen eller ej. Det mottagande
bolaget erlägger stämpelskatt på försäljningspriset. Marknadspriset ska baseras på en
externvärdering av fastigheterna. Merparten av de fastigheter som kan vara aktuella för
ägaröverlåtelse är att betrakta som specialfastigheter som sällan är ute till försäljning på
marknaden. Hyresnivå, avtalskonstruktion, löptider med mera kommer till stor del avgöra
marknadspriset på fastigheterna.
Bolaget som förvärvar fastigheterna använder försäljningspriset som anskaffningsvärde i
sin bokföring. Detta kan skilja sig jämfört med det anskaffningsvärde som återfinns i
kommunens bokföring. Därmed kan kostnader för bokföringsmässiga avskrivning
komma att skilja sig åt på koncernnivå för Stadshus koncernen efter att transaktionen är
genomförd. Om marknadspriset överstiger det initiala anskaffningsvärdet blir kostnader
för avskrivningar högre än de var innan och omvänt om marknadspriset understiger
anskaffningsvärdet. Skillnaden för kommunen totalt är dock oförändrad. Det är viktigt att
ha med sig att en förändring av avskrivningstakt eller anskaffningsvärde inte påverkar
rörelseresultatet.
Det är också en skillnad på hur fastighetens värde redovisas i balansräkningen. I
förvaltning kan fastigheten vanligtvis bokföras till redovisningsmässigt bokfört restvärde,
det vill säga investeringskostnad minus avskrivningar.
En fastighet som ägs av ett bolag ska marknadsvärderas löpande. Om fastighetens
redovisade bokförda restvärde överstiger marknadsvärdet uppstår nedskrivningsbehov
motsvarande skillnaden mellan dessa två värden varpå bolaget måste skriva ner detta över
bolagets resultaträkning. En eventuell varaktig subvention av hyran kan därför medföra
att fastigheten behöver skrivas ner i bolagets räkenskaper.
En förvaltning som bedriver fastighetsförvaltning har andra möjligheter än bolag att
hantera moms (Lag 2005:807 om ersättning för viss mervärdesskatt för kommuner).
Kommuner har rätt till ersättning för ingående skatt som inte får dras av enligt
mervärdesskattelagen (1994:200), eller för vilken de inte har rätt till återbetalning enligt
mervärdesskattelagen. Lag (2012:385). Ett bolag behöver däremot ta hänsyn till huruvida
hyresgästen är momspliktig eller ej. Beroende på fastighetens art och dess hyresgäster kan
momshanteringen komma att bli mer komplicerad i bolagsform än i förvaltningsform.
Det bolag som förvärvar fastigheterna måste finansiera köpet på något sätt. Detta kan
sannolikt ske genom stadengemensam upplåning (”koncernbanken”) om det gäller ett
fastighetsförvärv. Om det gäller förvärv av aktier kan bolaget självt komma att behöva
sköta sin egen upplåning. Om bolaget behöver kapitaliseras måste kommunen i så fall
överföra eget kapital i form av ett aktieägartillskott till bolaget. En ägaröverlåtelse av
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fastigheter innebär att det finns en möjlighet att överföra en finansiell risk från
kommunen till ett kommunalt ägt bolag.
Om marknadsvärdet för överförda fastigheter överstiger bokförda värden så innebär detta
att balansomslutningen ökar.
Om fastigheterna ska överföras till ett nystartat bolag eller ett befintligt rörelsedrivande
bolag har betydelse. Om verksamheten blir tillräckligt stor för att skapa en rationell
driftsorganisation kan ett nytt bolag skapa goda förutsättningar för en specialisering mot
en viss typ av fastigheter. Att införliva fastigheterna som en del av ett befintligt bolag kan
gå fortare eftersom det finns en etablerad organisation på plats med styrelse, ledning,
administration, systemstöd etc. Om en renodling och specialisering eftersträvas av en viss
fastighetstyp kan det finnas en poäng i att etablera en ny struktur och företagskultur i ett
nytt bolag.
Möjliga kluster-placeringsalternativ inom Stadshus koncernen vid bolagisering
Beroende på hur många fastigheter som ska föras över finns det en möjlighet att överföra
fastigheter till ett eller flera nystartade bolag och placera dessa som dotterbolag inom
Lokalklustret eller Framtiden koncernen. De kan också placeras i ett befintligt bolag som
exempelvis Higab AB. Om hela/stora delar av kommunens fastighetsbestånd av
verksamhetslokaler ska föras över till bolag kan ett alternativ vara att skapa ett helt nytt
kluster för detta ändamål.

Det kan vara ett alternativ att placera kompetens och ansvar avseende tidiga skeden och
nyproduktion i en separat organisation som är specialiserad enbart på nyproduktion.
Framtiden byggutveckling AB är ett exempel på en sådan organisation. Bolaget ansvarar
för tidiga skeden, upphandlar och driver nybyggnadsprojekt på uppdrag av de fem
allmännyttiga bostadsbolagen som äger och förvaltar fastigheterna när de är
färdigbyggda. Framtiden byggutveckling AB är ett exempel på en organisation där man
eftersträvat stordriftsfördelar inom ett specialiserat område.
Staden säljer fastigheter till en eller flera privata aktörer
Stadsledningskontoret har tolkat att det aktuella uppdraget inte omfattar en
kommunextern försäljning av fastigheterna och kommer därför inte inom ramen för detta
tjänsteutlåtande att beskriva för- och nackdelar med ett sådant upplägg som både kan röra
sig att sälja till framtida privat regi och sälja i syfte att hyra tillbaka fastigheten för
kommunala ändamål.
Konsekvenser av en förändring av nuvarande organisation och arbetssätt
oberoende av vägval
Om den nuvarande ägar- och förvaltningsstrukturen förändras i enlighet med något av de
ovan beskrivna så kan detta medföra konsekvenser. Nedan beskrivs några av de områden
som kommer att påverkas oberoende av den inriktning som väljs.
Påverkan på nuvarande linjeorganisationer
Om enbart delar av nuvarande verksamhet flyttas över till annan juridisk huvudman så
kommer förändringen att få effekt på den kvarvarande organisationen. En minskad
verksamhet kan medföra en övertalighetsproblematik på exempelvis fastighetsrelaterade
avdelningar. Det är väsentligt att analysera och värdera konsekvenserna av en överföring
för såväl den nuvarande organisationen som den mottagande organisationen.
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Oavsett om både ägandet och drift eller bara drift ska flyttas över till ett bolag så påverkar
det befintlig personal. Särskilda skyddsregler gäller för arbetstagare vid ofrivilligt
arbetsgivarbyte, det vill säga vid övergång av ett företag, en verksamhet eller en del av en
verksamhet från en arbetsgivare till en annan. Reglerna finns i 6 b § LAS och 28 § MBL
och bygger på EU-direktivet om skydd för arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av
företag, verksamheter eller delar av företag eller verksamheter (2001/23/EG). För att
kunna avgöra om reglerna är tillämpliga måste man först ta ställning till om det är fråga
om en verksamhetsövergång i lagens mening. Det behöver arbetsgivaren göra redan innan
en verksamhetsövergång sker. Om man kan konstatera att det är fråga om en
verksamhetsövergång övergår de anställningsavtal och anställningsförhållanden som
gäller vid tidpunkten för övergången automatiskt till förvärvaren.
Påverkan på strategisk lokalplanering
Styrningen handlar främst om hur relationen mellan beställare och utförare ska regleras.
Detta måste ske oavsett hur ägandet och driften av fastigheterna organiseras. Det gäller
att säkerställa såväl kundnytta (på platsen) som kommunkoncernnytta (prioritering
relativt övriga likartade behov inom kommunen). Att ha en väl fungerande lokalplanering
för att styra nyproduktion till rätt plats med rätt innehåll är en viktig förutsättning i
styrning av såväl fastighetsförvaltande organisation som verksamhetsorganisation.
Strategisk lokalplanering har avgörande betydelse för nyproduktionen. Oavsett om
kommunens samhällsfastigheter ägs och drivs i förvaltningsform eller i bolagsform så är
det för nyproduktionens del avgörande att den planeras ur ett hela staden-perspektiv.

En formaliserad och professionellt hanterad beställningsprocess som säkerställer
synergieffekter och samnyttjande mellan olika verksamhetsområden, högt
kapacitetsutnyttjande i lokalerna och hög kostnadsmedvetenhet är nyckeln till en rationell
fastighetshantering.
Göteborgs Stads program för lokalförsörjning 2020–2026 är beslutat av
kommunfullmäktige och utgör plattform för utveckling av den strategiska styrningen av
Göteborgs Stads lokalförsörjning. Syftet är att skapa en hållbar lokalförsörjning i balans
över tid. Programmets innehåll kan sammanfattas med följande bild:

Programmet är oberoende av organisatorisk struktur och tydliggör genom ett antal
strategier hur lokalförsörjningsprocessen ska struktureras och styras.
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Utformning av hyresavtal
I de fall där fastigheter (ägande eller enbart drift) placeras i en annan organisation än
inom den verksamhetsutövande förvaltningen så är hyresavtalets konstruktion avgörande
för hur samarbetet mellan beställare och utförare kommer att fungera. Detta är oberoende
av om fastigheterna ligger i en separat förvaltning eller i ett kommunalt bolag.
Hyresavtalet måste tydliggöra ansvarsfördelningen mellan verksamhet avseende
fastighetens drift och underhåll, vilken part är ansvarig för vad. Hyresavtalet måste
tydliggöra vad som ingår i hyran samt vilken kvalitet och service som ska levereras.

Hyresavtalen bör utformas på så sätt att den skapar incitament för att parternas agerande
säkerställer såväl sin egen nytta som kommunkoncern nytta. Det krävs att den
fastighetsförvaltande organisationen har möjlighet att påverka hur hyran sätts och att
denna motsvarar en nivå som möjliggör en långsiktig förvaltning av fastigheterna. Hyran
ska långsiktigt kunna täcka faktiska kostnader för drift och underhåll.
Aspekter på nyproduktion
Som framgår av kommunfullmäktiges budget 2020 ska staden framöver genomföra
omfattande investeringar i nya samhällsfastigheter. Det gäller att det skapas en robust
organisationsstruktur som långsiktigt kan anpassas efter det behov som föreligger över
tiden.

En kommunal fastighetsförvaltande organisation kan inte ikläda sig rollen att ansvara för
vad som ska byggas och var i staden som behovet är som störst, det vill säga var en
verksamhetsfastighet ska placeras och vilka servicefunktioner den ska innehålla. En
kommunal fastighetsorganisation ska oavsett om den drivs i förvaltnings- eller
bolagsform agera utifrån en beställning som baseras på verksamhetens behov utifrån ett
hela staden-perspektiv. Fastighetsorganisationens uppgift bör vara att säkerställa att det
som beställs levereras till så låg kostnad som möjligt utifrån en avtalad kvalitetsnivå.
Lokalförsörjningsprogrammet för 2020–2026 fastslår att styrningen av lokalförsörjningen
måste utvecklas bland annat genom kontinuerligt uppdaterade lokalbehovs- och
lokalförsörjningsplaner. Programmet pekar också på att behoven måste utvecklas för
tidiga skeden i stadsutvecklingsprocessen och att de lokaler som produceras ska
samutnyttjas och samlokaliseras i så stor utsträckning som möjligt. Ett stort ansvar för
nyproduktionen vilar här på de verksamhetsutövande förvaltningarna. De måste ha
förmåga att med stöd av centralt beslutade nyckeltal ta fram kvalitativa behovsanalyser,
göra prioriteringar och ta fram professionella beställningsunderlag. Det behövs också en
koordinering/samordning mellan de verksamhetsutövande förvaltningarna för att
säkerställa att nyproducerade lokaler får en hög nyttjandegrad och om möjligt kan
användas för flera ändamål.

Omvärldsanalys
Motiv för bolagisering av kommunala verksamhetsfastigheter
Via informationsinhämtning och intervjuer har stadsledningskontoret identifierat ett antal
motiv till att bolagisera samhällsfastigheter. De vanligaste motiven beskrivs kort nedan.

Ett vanligt motiv till bolagisering är att man vill uppnå en förbättrad
kostnadsmedvetenhet och ekonomisk styrning i syfte att frigöra medel till
kärnverksamheten. En verksamhet som är kostnadseffektiv och fungerar väl i
förvaltningsform finns sannolikt ingen anledning att bolagisera. Men om den av någon
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anledning inte fungerar eller är ineffektiv, och det finns en önskan från ägaren att
åstadkomma en förändring av arbetssätt och leveranskvalitet är bolagisering en väg att gå.
Genom att bolagisera och tillsätta en VD och styrelse skapas det möjligheter att
genomföra strukturella och kulturella förändringar i verksamheten som bedöms vara
svårare att åstadkomma inom ramen för den befintliga organisationen. Genom
bolagisering finns det en möjlighet att åstadkomma en nystart. Ett fastighetsbolag med en
tydlig uppgift från ägaren och som har en egen resultat- och balansräkning kommer att ta
sig an uppgiften utifrån sitt ägardirektiv och fokusera på att utföra sitt uppdrag så
effektivt som möjligt.
Ett annat vanligt motiv till en bolagisering av verksamhetsfastigheter är att man vill
effektivisera fastighetsdriften genom att dra isär brukarverksamheten (skolverksamhet
etc.) från fastighetsförvaltningen. Genom att skapa en separat organisation för
fastigheterna och placera dessa i en separat juridisk enhet med egen resultat- och
balansräkning kan styrningen tydliggöras och det kan skapas snabbare beslutsvägar.
Vid bolagisering kan det också finnas ett underliggande behov av att till exempel hantera
eftersatt underhåll. Om fastigheter drivs i förvaltningsform kan ansvaret för underhållet
av fastigheterna bli otydligt fördelat mellan de olika verksamheter som brukar lokalerna
och fastighetsförvaltningen. Det kan bli svårt att få en helhetsbild av hur underhållet sker
och i vilken omfattning. Om brukarverksamheten har stort ansvar för fastighetens
underhåll finns risk för att underhåll inte prioriteras i lika stor utsträckning som den
kärnverksamhet som bedrivs i fastigheten (skola, äldrevård etc.). Konsekvensen kan då
bli att underhållet blir eftersatt.
Ett annat motiv till bolagisering är att det med långsiktiga hyresavtal går att fastställa
nivån på verksamhetens lokalkostnader över tiden. Risker för oförutsett underhåll etc. kan
överföras till bolaget. Bolaget måste då få tillåtas att göra en vinst under ett normalår för
att kunna ha råd att utföra större underhållsåtgärder när det blir aktuellt. Om viss
affärsrisk överförs till bolaget kommer detta att skapa incitament till att genomföra
långsiktigt förebyggande underhåll istället för att fokusera kortsiktigt genomförda
reparationsarbeten.
Ju längre ifrån brukarverksamheten som fastigheterna placeras organisatoriskt, desto
viktigare blir det att hyresavtalen utformas på ett professionellt och affärsmässigt sätt.
Behovet av att både beställare och utförare organiserar sig rätt ökar då
fastighetsförvaltning placeras i en separat organisation. Om det är otydligt om vem som
ska göra vad uppstår ofta konflikter. Att bygga och förvalta fastigheter kräver en specifik
sak kompetens som oftast väsentligt skiljer sig ifrån verksamheten som bedrivs i
lokalerna (förskola, skola etc.).
Om samma typ av fastigheter ägs och drivs av flera olika huvudmän kan det gå att skapa
stordriftsfördelar genom att slå samman dessa till en enda huvudman. Att skapa en
kommunal bolagsorganisation som är specialiserad på en viss typ av
verksamhetsfastigheter innebär att organisationen kan bygga upp en hög kompetensnivå
för sitt uppdrag. En självständig organisation med specifikt fokus på en viss typ av
fastigheter kan om den lyckas profilera sitt varumärke ha lättare att rekrytera rätt
kompetens. Om det skapas en tydligare identitet i kombination med tydliga karriärvägar
så kan detta inverka positivt på kompetensförsörjningen. Det finns de som hävdar att
bolag upplevs som en mer attraktiv arbetsgivare än kommunen. Om verksamhet drivs i
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bolagsform finns också en valmöjlighet för kommunfullmäktige att tillsätta extern sak
kompetens i styrelsen för att stärka bolagets identitet och självständighet.
En specialiserad organisation som besitter strategisk kompetens kring sitt uppdrag har en
god möjlighet att kunna bedöma vad som bör utföras med egen personal och vilka
arbetsuppgifter som bör handlas upp av externa leverantörer. En kritisk framgångsfaktor
för bolaget gentemot sina kunder är att kunderna tydligt uppfattar vilken aktör som gör
vad. För brukarverksamheten ska det inte spela någon roll om det är det kommunala
fastighetsbolaget som står för all drift och underhåll av lokalerna eller om de har valt att
anlita externa leverantörer för viss typ av fastighetsservice. Bolaget äger kundrelationen
oavsett vem som utför arbetsuppgifterna.
Om en bolagisering genomförs är det viktigt att ge bolaget rätt förutsättningar för att
långsiktigt kunna hantera underhåll och investeringar. Bolaget bör ha möjlighet att kunna
påverka hyressättningen. Det krävs en renodling av rollerna så att det blir tydligt vad som
är bolagets ansvar och vad som är den beställande förvaltningens ansvar. Detta bör
regleras relativt detaljerat i hyresavtalet. Bolaget måste få förutsättningar att utvecklas
långsiktigt där fastighetsunderhållet inte ska kunna dras ner kortsiktigt för att prioritera
verksamhetsbehov.
Ett bolag utgör en tydlig avgränsad enhet med egen ekonomi och en egen balansräkning.
En mer långsiktig planering blir möjlig om bolaget är tydligt separerat från verksamheten
och har en tillräcklig grad av självständighet.
Exempel från andra större kommuner
Stockholm kommun
Kommunstyrelsen i Stockholm fick under 2003 i uppdrag av kommunfullmäktige att
utreda förutsättningar för att föra över och samla stadens bestånd av fastigheter till
respektive specialiserat fastighetsförvaltande bolag inom Stockholms Stadshus AB.
Utredningen avsåg kulturhistoriskt värdefulla fastigheter, vårdfastigheter såsom
servicehus, sjukhem, gruppbostäder och andra omsorgsfastigheter, kommersiella
fastigheter samt skolfastigheter. Syftet var att undersöka möjligheterna till att renodla
beståndet inom staden för att erhålla en rationell och effektiv fastighetsförvaltning.
Koncernstyrelsen i Stockholms Stadshus AB gjorde bedömningen att renodling i enlighet
med utredningens förslag skulle skapa en rationellare och effektivare förvaltning samt
lägre kostnader för staden. Resultatet av utredningen blev i korthet att
kommunfullmäktige fattade beslut om bland annat följande:

•
•
•
•

Huvuddelen av affärsområde sjukhem inom gatu- och fastighetskontoret samt
servicehus i Stockholms bostadsbolag överfördes till FB Servicehus AB.
Kvarvarande skolfastigheter i gatu- och fastighetsnämnden överfördes till
Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB).
Stadsholmen AB som är dotterbolag till Svenska Bostäder fick i uppdrag att äga,
rusta upp och förvalta hus med stora antikvariska värden i Stockholms stad.
Ett antal kommersiella centrumfastigheter överfördes till Centrumcompaniet AB som
sedan såldes till en privat intressent under 2007.

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) bildades 1991 i syfte att dra isär
brukarverksamheten från fastighetsförvaltningen. SISAB äger och förvaltar huvuddelen
av Stockholms för-, grund- och gymnasieskolbyggnader. Dessa återfinns på knappt 650
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fastigheter, flertalet upplåtna med tomträtt under 60 år. Inom SISAB:s fastighetsbestånd
finns också friskolor och förskolor med privata aktörer. Den totala ytan uppgick 2018 till
cirka 1,8 miljoner kvm. Bolaget redovisade för 2018 en vinst efter skatt på 23 mnkr och
omsatte 2,4 mdkr. Verksamheten organiserades om 2012. Före omorganisationen fanns
ett funktionsavtal med fokus på akut avhjälpande underhåll initierat av brukarna. Efter
omorganisation har bolaget övergått till att lägga större fokus på förebyggande underhåll.
Organisationen uppges efter omorganisationen ha blivit tydligare i sitt gränssnitt till
brukarna.
Micasa Fastigheter AB bildades 1999 under namnet FB Servicehus och var initialt ett
dotterbolag till det allmännyttiga bostadsbolaget Familjebostäder. Efter
Kommunfullmäktiges beslut enligt ovan fördes det över en stor mängd fastigheter från
Gatu- och fastighetskontoret till FB Servicehus. Under 2005 blev FB Servicehus ett
helägt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB och ändrade namn till Micasa Fastigheter
i Stockholm AB. Bolaget har till uppgift att tillgodose bostäder för seniorer och för
grupper som av staden är prioriterade på bostadsmarknaden. Bolaget förvaltar i dagsläget
ca 120 fastigheter med en yta på ca 1 miljon kvadratmeter. Bolaget redovisade 2018 en
omsättning på ca 1,1 mdkr och ett resultat efter skatt på 181 mnkr. Fastighetsbeståndet
omfattar servicehus, vård- och omsorgsboenden, seniorbostäder, LSS-bostäder och
bostäder för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden. Micasa Fastigheter har
som huvuduppgift att hyra ut till staden, men när staden inte önskar hyra riktar sig
uthyrningarna mot privata aktörer. Totalt hyr staden genom stadsdelsnämnderna och
socialnämnden bostäder och lokaler rörande cirka 65 procent av fastighetsbeståndet.
Bostäder inom stadsdelarnas förhyrningar hyrs ut i andra hand till de boende. Hyrorna för
vårdbostäder är förhandlade mellan Micasa Fastigheter och Hyresgästföreningen.
Seniorbostäder utgör cirka 12 procent av fastighetsbeståndet. Dessa hyrs ut via
Stockholms stads bostadsförmedling. Bostadshyrorna är förhandlade mellan Micasa
Fastigheter och Hyresgästföreningen.
Stockholm Globe Arena Fastigheter AB (SGA Fastigheter) ägs direkt av Stockholm
Stadshus AB. SGA Fastigheter har i uppdrag att äga, förvalta och utveckla arenorna i
Globenområdet. Det innebär bland annat att bolaget tillhandahåller lokaler och
anläggningar för evenemang samt deltar aktivt i samarbeten med andra aktörer för att öka
Globenområdets attraktionskraft. Verksamheten omfattar Tele2 Arena, Ericsson Globe,
Hovet, Annexet samt nöjesdestinationen Tolv Stockholm.
Fastighetsnämnden i Stockholm har i uppdrag att i första hand förvalta och utveckla
lokaler för stadens egna behov, exempelvis kontorslokaler, offentliga lokaler och lokaler
för idrott och kultur. I Fastighetskontorets fastighetsbestånd finns också allt från
brandstationer, saluhallar och salutorg till slott och herrgårdar, villor och små torp på
landet.
Malmö kommun
Malmö har valt att organisera ägande och drift av sina samhällsfastigheter i
förvaltningsform.

Serviceförvaltningen utför service och tjänster till övriga förvaltningar i Malmö och
kommunala bolag. Serviceförvaltningen ansvarar för byggnation och förvaltning av
Malmö stads fastigheter för skola, barn- och äldre- och socialomsorg, kultur och fritid
omfattande cirka 1,8 miljoner kvadratmeter byggnadsyta och 4,9 miljoner kvadratmeter
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markyta bestående av bland annat skolgårdar och fritidsanläggningar. Dessa
verksamheter omsätter cirka 2 mdkr per år. Förvaltningen ska även tillgodose behovet av
en väl fungerande stadsmiljö och sköter bland annat drift, underhåll och skötsel inom
gator, park och fastigheter.
Den tekniska nämnden är bland annat ägare av det kommunala fastighetsbeståndet och
ansvarar för:
•
•
•
•
•

Det juridiska fastighetsägandet inklusive ägandet av Malmö hamn.
Exploatering av mark inom kommunen.
Kommunens lokalförsörjning.
Förvaltning av bostadslägenheter för personer för vilka kommunen har ett
särskilt ansvar.
Förvaltning, utveckling och upplåtelse av kommunens mark, byggnader,
anläggningar och vattenområden.

MKB Fastighets AB är Malmös allmännyttiga bostadsbolag. Förutom drygt 23 800
lägenheter äger och förvaltar bolaget även 1 000 kommersiella lokaler.
Uppsala kommun
Inom Uppsala kommun genomfördes det under 2011 en utredning avseende kommunens
verksamhetsfastigheter där utgångspunkter var att hitta en effektivare
fastighetsförvaltning genom en renodling av fastighetsbeståndet mellan stadens bolag och
förvaltningar. Man prövade möjligheten till bolagisering där syftet uppgavs vara att skapa
en mer ekonomisk effektiv förvaltning och en mer rationell hantering av kommunens
samlade fastighetsinnehav som vid utredningstillfället bedrevs i både förvaltnings- och
bolagsform.

Bedömningen var att aktiebolagslagen ger förutsättning för en effektiv beslutsprocess
vilket innebär en snabbare och effektivare fastighetsförvaltning. Affärsmässigheten i
relationen mellan fastighetsförvaltande organisation och verksamhetsutövande
förvaltning bedömdes bli tydligare och bättre om fastighetsförvaltningen drevs i
bolagsform. En ökad affärsmässighet bedömdes öka effektiviteten hos båda parter. Ett
strikt tvåpartsförhållande som regleras i avtal bedömdes innebära minskade möjligheter
för den politiska ledningen att påverka detaljbeslut i verksamheten. Efter beslut i
kommunfullmäktige bildades tre nya fastighetsbolag.
Uppsala kommun Skolfastigheter AB bildades 2013. Bolaget förvärvade merparten av
Uppsala kommuns pedagogiska lokaler. Bolaget äger och förvaltar därmed merparten av
kommunens pedagogiska lokaler, förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Totalt
förvaltades under 2018 cirka 135 fastigheter, vilket motsvarar ungefär 447 000
kvadratmeter. Bolaget omsatte 562 mnkr under 2018 och redovisade ett resultat efter
finansnetto på 42 mnkr. Bolaget bygger också nytt på beställning av kommunstyrelsen
via stadsbyggnadsförvaltningen. Skolfastigheter AB uppger i årsredovisning för 2018 att
det finns ett investeringsbehov för bolaget på ca 6 miljarder kronor de närmaste 5 åren.
Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB startades 2013 som ett helägt
bolag inom Uppsala kommunkoncern. Bolaget äger och förvaltar ett större antal fritids-,
idrotts-, evenemangs- och rekreationsanläggningar i Uppsala kommun. Bolaget äger
enligt årsredovisningen för 2018, 46 fastigheter med totalt 45 olika anläggningar/objekt.
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Den sammanlagda ytan uppgår till 48 600 kvadratmeter och 271 hektar mark. Bolaget
omsatte 86 mnkr under 2018 och redovisade ett resultat efter finansnetto på 2 mnkr.
Uppsala kommun Förvaltningsfastigheter AB som bildades i november 2012 hyr ut
lokaler till olika specialverksamheter inom Uppsala kommun. Bolaget äger 25 fastigheter
med en yta om totalt 29 840 kvadratmeter.
Uppsala Kommuns Fastighetsaktiebolag bildades i början av 1970-talet och är ett
allmännyttigt fastighetsbolag som har till uppgift att bygga, äga, utveckla och förvalta
centrumanläggningar, bostäder och lokaler inom Uppsala kommun. Bolaget äger och
förvaltar tre centrumanläggningar för handel samt 300 hyreslägenheter inom Uppsala
kommun. Härutöver äger och förvaltar bolaget även lokaler för kontor, skolor, hälsa och
kultur som ligger i anslutning till centrumanläggningarna.
Idrotts- och fritidsnämnden ansvarar för att utveckla, rusta och sköta om de idrotts- och
fritidsanläggningar som kommunen äger, till exempel arenor, idrottshallar,
idrottsanläggningar, elljusspår och skidanläggningar.
Västerås kommun
Teknik- och Fastighetsförvaltningen har det samlade ägaransvaret för Västerås stads
fastigheter och ansvarar för dess fastighetsförvaltning och lokalförsörjning samt
genomför stadens mark- och bostadspolitik. Fastighetsnämnden är huvudman för
exploateringsverksamheten och ska bevaka stadens fastighetsjuridiska och ekonomiska
intressen i planerings- och genomförandeprocessen. Bland annat ansvarar förvaltningen
för skötsel av skolor och förskolor.
Örebro kommun
Futurum Fastigheter i Örebro AB äger och utvecklar förskolor, skolor och brandstationer
med mera i Örebro kommun. Vid 2018 års slut ägde Futurum förskolor, grundskolor och
gymnasieskolor motsvarade cirka 380 000 kvm uthyrningsbar yta. Omsättningen uppgick
till cirka 350 mnkr. Sedan Futurum bildades 2012 har bolaget byggt om och byggt nytt
för cirka 2,5 mdkr. Bolaget omsatte 457 mnkr under 2018 och redovisade ett resultat före
skatt på 72 mnkr.

De kommunala kultur- omsorgs- och fritidsfastigheterna ägs och drivs i förvaltningsform
i Örebro.
Helsingborg kommun
I Helsingborg drivs och förvaltas de flesta av kommunens verksamhetsfastigheter såsom
skola och omsorgslokaler av Fastighetskontoret. Lokalerna hyrs ut till de förvaltningar
som ansvarar för verksamheten i lokalerna.
Sollentuna kommun
Sollentuna Kommunfastigheter AB (SKAB) är ett nybildat bolag (2019) i Sollentuna
kommunkoncern. SKAB ska genom ny-, om- och tillbyggnation, förvärv eller extern
inhyrning tillgodose kommunens behov av LSS-boenden, särskilt boende, HVB-boende,
för-, grund- och gymnasieskolor, kultur- och fritidsfastigheter eller anläggningar och
kontorslokaler för administration och annan kommunal verksamhet. Bolaget arbetar med
nyproduktion, förvärv, byte och försäljning av fastigheter. I bolagets ägardirektiv framgår
att bolaget äger fastigheter men förvaltar även de bebyggda fastigheter som ägs av
Sollentuna kommun. Detta sker genom både teknisk och ekonomisk förvaltning av
kommunens lokaler. Bolaget ska i mångt och mycket behandla kommunens fastigheter på
Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande
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samma sätt som för bolagets egna fastigheter genom att tillhandahålla så ändamålsenliga
lokaler till så låg kostnad som möjligt. Utöver att förvalta kommunens fastigheter ska
SKAB även genomföra projektledning av alla ny-, till- och ombyggnationer för såväl
SKAB:s egna fastigheter som för kommunens fastighetsbestånd.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens kultur- och
fritidsverksamheter. Nämnden ansvarar bland annat för drift och underhåll av
fritidsanläggningar, arenor för både spontan och organiserad idrott.

Stadsledningskontorets bedömning
Det finns alternativa tillvägagångssätt att överföra lokaler från förvaltningar till bolag.
Det är stor skillnad i komplexitet om det handlar om ägande och drift eller enbart drift.
Enstaka fastigheter kan vara relativt okomplicerat att överföra, men är det frågan om ett
helt bestånd av en viss typ av verksamhetsfastigheter, exempelvis överföring av stadens
skolfastigheter är det en komplex fråga som kräver omfattande analys och
förberedelsearbete innan det går att beskriva hur det i så fall bör genomföras och vilka
ekonomiska och personalmässiga konsekvenser det får. Att driva fastighetsverksamhet i
bolagsform skapar inga givna legala fördelar jämfört med förvaltningsformen. Tvärt om,
som framgår av detta tjänsteutlåtande (givet allt annat lika) kan det finnas legala fördelar
att driva verksamheten i förvaltningsform.
Stadsledningskontoret kan konstatera att Sveriges större kommuner hanterar sitt
fastighetsbestånd på olika sätt. Stockholm var tidigt ute med bolagisering av
samhällsfastigheter. I Malmö ligger drift av samhällsfastigheter i en förvaltning, ägandet i
en annan förvaltning och brukarverksamheten i flera olika brukarförvaltningar.
Sollentuna har startat ett nytt fastighetsbolag under 2019 som både äger egna fastigheter
och förvaltar kommunägda fastigheter och agerar byggherre för hela kommunens
framtida nybyggnation. Av de sju studerade kommunerna har fyra av dem valt att föra
över sina skolfastigheter i bolagsform.
Detta uppdrag har syftat till att på en övergripande nivå utreda förutsättningar och
möjligheter för att överföra lokaler från förvaltningar till bolag, inte lämna någon
rekommendation. Om det skulle vara aktuellt att analysera effekter av bolagisering mer
på djupet krävs att kommunstyrelsen/kommunfullmäktige i ett nytt uppdrag ger mer
detaljerad vägledning om vilka fastigheter som kan vara tänkbara och vad man vill
åstadkomma med bolagisering.

Magnús Sigfússon

Eva Hessman

Direktör Stadsutveckling

Stadsdirektör
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Inledning
Enligt yrkandet ska uppdraget innehålla en fördjupad analys av Stockholms
agerande/genomförande av flytt och förvaltning av skollokaler i Skolfastigheter
i Stockholm AB (SISAB). Mot bakgrund av detta redovisas i denna rapport en
mer utförlig sammanställning av genomförda intervjuer med respondenterna
SISAB, stadsledningskontoret och utbildningsförvaltningen i Stockholm Stad.
Sammanställning omfattar totalt sex genomförda intervjuer. Intervjuerna
genomfördes i form av ett samtal utifrån sju olika frågeområden. Respektive
frågeområdet redovisas under var sin rubrik nedan där respondenternas svar
redovisas som underrubriker. Sammanställningen innehåller ingen analys utan
är ett referat av det som framkommit i intervjuerna. Ställningstaganden och
värderingar som förekommer i texten är respondenternas egna.

Behovsanalys och
planering
Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)
Planeringen hålls ihop av stadsledningskontoret men det finns tillsatta
arbetsgrupper för tidiga skeden där bolaget deltar. SISAB:s roll är att hjälpa till
med att bedöma marken: är den byggbar, får en skola plats, tillgodoses kraven
på buller mm. Själva behovsanalysen uppfattar bolaget att
utbildningsförvaltningen tar fram.

Stadsledningskontoret
Stadsledningskontoret har en nybildad enhet på två, snart tre personer som
ansvarar för de stadsövergripande frågorna i lokalförsörjningsprocessen. De
sammanställer en årlig lokalförsörjningsplan som redogör för samtliga
nämnders lokalbehov. De håller i samverkansgruppen Samordnad
grundskoleplanering i Stockholm (SAMS), vilket är ett forum för att i
samverkan möjliggöra plats till större skolenheter i den täta staden utifrån
befolkningstillväxten. De ansvarar även för den tolkningsgrupp som består av
representanter från parterna som berörs av samverkansavtalet. Gruppen
sammankallas för att uttolka otydligheter i avtalet som kan ha uppstått.
Behovsanalysen och planeringen sker dock hos respektive verksamhetsnämnd.

Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen ansvarar för grundskolorna i Stockholms stad.
Lokalfrågorna sorterar under avdelningen för ekonomi och styrning. De har sju
medarbetare, i huvudsak uppdelade per stadsdel med två stadsdelar var, som
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jobbar med behovsplaneringen för grundskolan samt ytterligare en medarbetare
med ansvar för gymnasiet. De tar fram underlag till en årlig
lokalförsörjningsplan. Utbildningsförvaltningen anger vilket behov de har av
skolor i detaljplanearbetet. Det sker en överplanering av skolor, dvs Stockholms
Stad avsätter mer mark till skola än vad de kommer behöva i slutändan eftersom
det är svårt att prognosticera exakt var skolbehovet blir som störst.
Utbildningsförvaltningen bekostar planläggningen för deras ändamål. Fram till
för ett par år sedan har Stockholms Stad fortfarande haft tillgängliga A-tomter
varför problematiken med förtätningen och brist på tillgänglig mark är ett
relativt nytt problem.
Tillsammans med rektorn på varje skola gör avdelningen för ekonomi och
styrning en kapacitetsöverenskommelse för att bestämma hur många elever som
skolan kan ta in. Överenskommelsen är bindande och ska följas.

Samverkan inom staden
Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)
Det finns ett samverkansavtal mellan SISAB och Stockholms Stad där
spelreglerna definieras. Avtalet bedöms inte vara så detaljerat men SISAB har
som övergripande uppdrag att arbeta för stadens bästa. SISAB ingår i centrala
tolkningsgruppen, som uttolkar eventuella otydligheter i avtalet. Vid beslut om
byggnation av en ny skola ger utbildningsnämnden SISAB ett uppdrag att leda
projektet.

Stadsledningskontoret
Kommunstyrelsen tecknar samverkansavtalen med SISAB som reglerar
förutsättningarna för samverkan i lokalförsörjningsprocessen.
Samverkansavtalet revideras vid behov. Till samverkansavtalet finns en
tolkningsgrupp knuten för att tolka ansvarsfördelningen i avtalet om frågor
uppkommer. Gruppen består av stadsledningskontoret, SISAB, Stadshus AB,
samt större hyresgästsgrupper. Utbildningsförvaltningen, som är den största
hyresgästen, har flera representanter. Avtalet är mellan kommunstyrelsen och
SISAB så det är de som i slutändan beslutar. Stadsledningskontoret väger tyngst
eftersom de jobbar helt utifrån koncernnyttan.
Samverkansgruppen SAMS är kommunstyrelsens verktyg och SISAB:s VD
deltar. SAMS skriver en årlig rapport som antas i kommunstyrelsen. Rapporten
består av olika kartor med markeringar över planerade skolor. SAMS arbetar
med en schablonskola som alltid är på 900 elever. De har även en representant
från stadsdelarna, men de jobbar inte primärt med förskoleplaneringen, bara när
det rör en integrering med ny skola.
Det finns ett behov av att integrera den övergripande lokalförsörjningsprocessen
med SAMS och där är lokalförsörjningsplanen central. Det finns även en
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arbetsgrupp kopplad till SAMS där parterna inom stadsplanering kan hantera
frågor där förvaltningarna gör olika bedömningar. För att komma vidare i
processen har arbetsgruppen möjlighet att fatta beslut utifrån den totala
koncernnyttan.
Ansvaret att säkerställa mark för skolor och förskolor ligger på
stadsbyggnadskontoret och exploatering. Det är först när det kommer upp i
storlek av schablonskolorna på 900 elever som det kan bli ett problem som
behöver hanteras i särskild ordning.

Utbildningsförvaltningen
Utöver ovan nämnda samverkan så kan utbildningsförvaltningen ibland
samverka med stadsdelarna för att integrera en förskola i deras lokaler. Vid
exempelvis en nybyggd stadsdel så tar det ett antal år innan grundskolan kan
fylla hela den nya skolbyggnaden och då kan man inhysa en förskola där under
tiden. Detta sker dock mycket sällan. Förhållandet till fristående skolor
försvårar planeringen. Till exempel när förvaltningen bedömer att en skola är
för liten för deras behov så kan den ändå planläggas till en fristående aktör,
vilket påverkar den total behovsbilden i området.
Det finns system och årshjul uppbyggt för samverkan i staden. Men de efterlevs
kanske inte alltid. Det finns ett hierarkiskt tänkande vilket gör att samverkan
upplevs som ineffektiv.
Spelreglerna för samverkan är tydliga. Alla parter vet vem som ansvarar för
vad.

Leverans utifrån
beställning
Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)
När SISAB får ett uppdrag från utbildningsförvaltningen så tillsätter de en
projektledare på uppdraget. Processen ser olika ut beroende på var man befinner
sig i stadsplaneringsprocessen – om det finns en färdig detaljplan eller inte.
Utmaningarna kretsar kring att få samsyn kring projektets mål. Framförallt i
detaljplaneskedet eftersom investeringarna har ekonomiska ramar medan
stadsbyggnadsprocessen i mycket stor utsträckning styrs av arkitektoniska mål,
vilket ofta medför fördyrningar i projektet. Bolaget anser att
stadsledningskontoret borde ha en starkare samordnande roll i de tidiga
skedena.
Förutsättningarna för produktionen sätts i planeringsskedet. Utmaningar i
markförutsättningar är kostnadsdrivande. Hittar man en beslutsprocess med så
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få omtag som möjligt kan man minska kostnaderna. Många förseningar härleds
till mängden beslutsinstanser som berörs.
SISAB ansvarar för tekniska krav och anvisningar för lokalerna.
Utbildningsförvaltningen har standardiserade funktionsprogram för skolornas
utformning. Förvaltningen styr processen vilken innebär att en enskild rektor
har betydligt mindre utrymme för egna tankar än tidigare. Det har effektiviserat
arbetet i projekten.
Fördyringar i projektet landar alltid på hyresgästen. Enligt samverkansavtalet
kan de beställa enligt ett fast pris och då står SISAB för överkostnader men
oftast beställer de budgetpris och då tar beställaren merkostnaden. Det kan
innebära att det behövs nya politiska beslut eftersom kostnaden avviker för
mycket från det beslut som är fattat.

Stadsledningskontoret
Stadsledningskontoret är enbart inblandade i de tidiga skedena och när beslutet
om att genomföra ett projekt är fattat så släpper de frågan. Projektet
slutredovisas dock till stadsledningskontoret. När det gäller hanteringen av
kostnadsavvikelser så har de regler för ekonomisk förvaltning i Stockholms
Stad som styr hur dessa ska hanteras.

Utbildningsförvaltningen
Förvaltningen tar fram funktionsprogram för verksamhetens ytor som ligger till
grund för utformningen och sedan har SISAB ett mer tekniskt program för
lokalutformningen. SISAB ska vara kostnadsneutrala, vilket innebär att
hyresgästen ska ta alla kostnader. Det innebär att bolaget inte har haft
incitament i att hålla nere kostnaderna.
Utbildningsnämnden tar beslut utifrån kostnad per elev för att få en jämförelse.
Kan de motivera högre kostnader så kan avvikelse ske från deras fastställda
riktvärden. När projekten får ökade kostnader utanför beslutad investeringsram
får de gå upp med ett nytt beslut för att få acceptans för den nya
hyreskostnaden. I dessa fall behöver SISAB definiera vad kostnadsökningen
beror på. Nämnden har nu i högre grad sagt nej till kostnadsökningar och i
stället hänvisat tillbaka till SISAB för åtgärder innan beslut.
Efter nämndens beslut så lämnar förvaltningens fastighetsstrateger över ärendet
till förvaltningens projekthandläggare som jobbar med SISAB.
Tidsplanerna efterlevs företrädesvis. Förseningarna som trots allt förekommer
har inte varit påverkbara för SISAB. Ofta rör det sig om försenade detaljplaner
på grund av överklaganden med mera.
Efterlevnaden av beställningen är god. Det återkommande problemet är dock att
det nästan alltid blir dyrare. Något som är kostnadsdrivande är att de behöver gå
in i så detaljerade detaljplaner i så tidiga skeden.
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Underhåll av lokaler
Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)
Fastighetsavdelningen på SISAB ansvarar för underhållet och jobbar med
underhållsplaner för att redovisa behov per fastighet. Utbildningsförvaltningen
har lokalstrateger som samverkar med SISAB för att diskutera kundens
verksamhetsanpassningar och kommande renoveringar. Allt detta dokumenteras
i en områdesplan som redovisar alla planerade åtgärder per område så att det
också kan samordnas med nyproduktionsärenden. Underhållsplanerna är
specificerade på tre år, men ambitionen är att komma upp i fem års
framförhållning. Utgångsläget för underhållet är bättre nu än vid bildandet av
bolaget.
Förvaltningarna betalar verksamhetsanpassningar via tilläggsavtal. Det finns en
krysslista som reglerar ansvarsfördelningen mellan SISAB och
utbildningsförvaltningen. Åtgärder upp till 500 tkr betalas direkt, högre
kostnader läggs på hyran.
Reinvesteringar får SISAB en schablonpeng för årligen.
När det sker förändrade myndighetskrav står i huvudsak SISAB för det men inte
om det är verksamhetens krav, till exempel krav utifrån förändrad skollag eller
nya arbetsmiljöregler.

Stadsledningskontoret
Stadsledningskontoret är inte involverat i underhållsplaneringen.

Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen blir endast delaktiga när det planeras större
underhållsprojekt som påverkar skolverksamheten. Exempelvis när skolan
behöver stänga vissa delar under perioder eller när verksamheten behöver
evakueras. Vid evakueringar får utbildningsförvaltningen betala hyreskostnaden
för de lokaler de vistas i, dvs paviljongerna. Det innebär att verksamheten får
högre kostnad när de är evakuerade. Större ventilationsprojekt kan också leda
till ökade kostnader, ifall dessa beror på att verksamheten har fler elever än vad
lokalerna har byggts för. Om myndighetskraven förändras så är det SISAB som
bekostar kapacitetsökningen av ventilationen. Förvaltningen anser att
framförhållningen i planeringen av de större underhållsprojekten behöver
förbättras.
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Uppsägning och avyttring
av lokaler
Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)
SISAB har tecknade hyresavtal direkt med respektive nämnd men det finns
vissa specialregler som framgår av samverkansavtalet. Vid uppsägning av ett
helt objekt är det 12-18 månaders uppsägningstid så att SISAB kan hinna göra
en korrekt bedömning kring fastighetens strategiska värde och eventuellt finna
en ny hyresgäst. Verksamheterna kan också säga upp del av byggnad, förutsatt
att lokalen är avgränsad och uthyrningsbar. Då kan uppsägning ske direkt och
då står bolaget utan hyresintäkt för den delen.

Stadsledningskontoret
Formerna för uppsägning regleras i samverkansavtalet. I huvudsak sköter
SISAB detta utifrån affärsmässighet, exempelvis har bolaget avyttrat flera
förskolelokaler för att det inte funnits behov av dem på kort sikt. Det sker
informationsutbyten på strategisk nivå kring överblivna lokaler och de har en
princip där avlämnande nämnd informerar övriga nämnder om att man är på väg
att lämna en lokal.

Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen har upprättade avtal med SISAB som de följer. Om de
lämnar en lokal i förtid så får de betala full hyra avtalstiden ut om inte bolaget
hittar ny hyresgäst i förtid.

Finansiering och
kostnadsstyrning
Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)
I samverkansavtalet finns färdiga regler för hur hyressättningen ska gå till och
vad som ingår i hyran. Upplåning för investeringar sker från staden efter att
SISAB har redovisat sina investeringsbehov. SISAB lånar till all nyproduktion.

Stadsledningskontoret
Stadsledningskontoret bedömer att självkostnadsprincipen kräver mycket
uppföljning samtidigt som kommunen behöver bygga in incitament för bolaget
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att hålla nere kostnaderna. Modellen bedöms dock frigöra kapital för
reinvesteringar vilket har varit bra.

Utbildningsförvaltningen
Förvaltningen upplever att det saknas incitament för bolaget att styra på
kostnaderna så länge självkostnadsprincipen ser ut som den gör.
Hyreskostnaden ligger centralt på förvaltningen som sedan fördelar ut en
schablonhyra på respektive rektor. Detta är för att hyran inte ska få för stor
påverkan på den enskilda skolans ekonomi. Mindre verksamhetsanpassningar,
under 500 tkr, går som drift och betalas av rektor medan större
verksamhetsanpassningar genererar tilläggsavtal som ligger centralt på
förvaltningen.

Bolagiseringen
Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)
Innan bolaget fanns hade skolförvaltningen en egen fastighetsavdelning och
förvaltade sina egna skolor. Då prioriterades hela tiden verksamheten framför
renoveringar vilket gav upphov till den underhållsskuld som förelåg när bolaget
bildades. Det var den främsta anledningen till att Stockholms Stad valde att
bilda ett bolag, att frigöra lokalerna från verksamheten. Möjligheten till
skatteplanering inom en koncern är en viktig fördel, särskilt när underhållet var
eftersatt. Vinster från andra bolag i stadshuskoncernen kunde allokeras till
SISAB för att på så sätt renovera bort underhållsskulden. Nu kan bolaget bära
sina egna kostnader och underhållet är i balans. Kostnadseffektiviteten är en
stor utmaning i staden. Det gäller såväl nyproduktion som drift och förvaltning.

Stadsledningskontoret
Självkostnadshyrorna innebär en utmaning när det gäller incitamentsstrukturer
för att hålla nere kostnaderna. Stadsledningskontoret bedömer att man inte har
lyckats med detta i Stockholm men att hyresnivåerna från SISAB ändå bedöms
vara relativt låga.

Utbildningsförvaltningen
Det är i grunden bra att det finns en tydlig fastighetsägare i staden.
Utbildningsförvaltningen ska inte behöva lägga tid och resurser på fastigheter
utan prioritera utbildningen. Renodlingen är viktig men det behöver finnas
incitament för att hålla nere kostnaderna.
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Uppdragsinformation
Bakgrund
Kommunstyrelsen i Göteborgs Stad har, genom 2020 års budget, uppdraget att utreda förutsättningar
och möjligheter att överföra lokaler från förvaltningar till kommunägda bolag.
Detta har resulterat i att kommunstyrelsen, tillsammans med berörda nämnder och bolag, nu genomför en analys av en potentiell överföring av förskole-, grundskole-, och gymnasielokaler från lokalnämnden till bolagiserad form. Stadsledningskontoret leder och samordnar detta uppdrag.
Stadsledningskontorets arbete består nu av att ta fram en fördjupad konsekvensanalys (förstudie).
Som ett led i detta arbete har Stadsledningskontoret gett Fastighetskontoret uppdraget att ansvara för
att analysera och utreda de fastighetsekonomiska och värderingsmässiga aspekterna av en potentiell
överföring av Lokalförvaltningens skolfastigheter till bolagiserad form.
Denna del av uppdraget har formulerats till ett behov av att genomföra en portföljanalys tillsammans
med en ekonomisk Due Diligence (en ”ekonomisk genomlysning”) av den fastighetsportfölj som kan
vara aktuell för en bolagisering.

Uppdraget
Svefas uppdrag avser att genomföra denna portföljanalys och kommersiell/ekonomisk Due Diligence
avseende Lokalförvaltningens skolfastigheter.
Uppdraget avser följande moment vilka redovisas i separata delavsnitt i denna rapport:
A. Marknadsanalys. En översiktlig beskrivning av den privata marknaden avseende samhällsfastigheter (marknadens nuläge och historiska utveckling, genomförda affärer, aktörer, transaktionsvolymer, avkastningskrav, sektorns ställning på den totala fastighetsmarknaden, olika
delsegment, marknadens preferenser etc).
B.

Portföljanalys. En översiktlig portföljanalys samt en förenklad ekonomisk/kommersiell Due Diligence. Delmomentet avser att genomföra en övergripande analys av fastigheternas ekonomi
och prestanda (hyror, driftkostnader, underhållsplaner, investeringar, ålder/skick, avtal etc).

C. Analys av nyproduktionsprojekt. Detta delmoment avser att analysera utfallen av genomförda
nyproduktionsprojekt gentemot relevanta nyckeltal för jämförbara projekt i Sverige vad avser
såväl offentliga som privata aktörer.
D. Slutsatser. En kort sammanfattning av delmomenten ovan samt slutsatser gällande effektivitet
och produktivitet i Lokalförvaltningens fastighetsförvaltning utifrån analyserad data och jämförande nyckeltal från andra aktörers förvaltning.
Uppdraget syftar till att utgöra en del av det beslutsunderlag som staden kommer att ta fram inför beslut om en eventuell bolagisering.
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Uppdragsgivare
Svefas uppdragsgivare är Fastighetskontoret, Göteborgs Stad.
Uppdraget genomförs i nära samarbete med i första hand Fastighetskontoret och Marcus Gyllestål,
som är kontaktperson och projektsamordnare för aktuell del av Stadsledningskontorets analysarbete,
benämnd ”arbetsström fastighetsanalys”. I uppdraget ingår att samarbeta med övriga delar av stadens
projektgrupp och med övriga externa konsulter i projektet.

Underlag för uppdraget
Svefa har erhållit ett mycket omfattande underlag med fastighetsrelaterad information för utförandet
av detta uppdrag. I huvudsak har detta underlag sammanställts och tillhandahållits av Lokalförvaltningens olika avdelningar. Enstaka handlingar har emellertid även tillhandahållits av Fastighetskontoret.
Lokalförvaltningen har sammanställt sitt informationsunderlag utifrån dels en checklista upprättad av
Fastighetskontoret och dels utifrån Svefas begära om indata och underlag. Till detta kommer ett
mycket stort antal möten med diskussioner och en mycket omfattande mailkonversation med frågor
och svar.
Det underlag som har tillhandahållits Svefa av Lokalförvaltningen har varit mycket omfattande men i
stora delar samtidigt ostrukturerat, bristfälligt och svåranalyserat.
Det kan även betonas att uppdraget har genomförts under tidspress vilket i viss utsträckning har begränsat den tid som funnits tillgänglig för kontroller och avstämningar gällande det underlag som
Lokalförvaltningen har tillhandahållit.

Uppdragets förutsättningar och begränsningar
Uppdraget genomförs med start 2020-12-14 och från denna tidpunkt har den fastighetsrelaterade
informationen levererats löpande under uppdragets gång. Målsättningen har varit att analyser och
beskrivningar ska spegla fastighetsbeståndets egenskaper, såväl fysiska och ekonomiska, vid beskaffenhetstidpunkten 2020-12-31.
Lokalförvaltningens objektsindelning har tillämpats (enligt Lokalförvaltningens id-nummer). Denna
objektsindelning följer i regel fastighetsindelningen (registerfastigheter). Det förekommer emellertid att
ett sådant objekt består av del av en fastighet, eller att ett objekt består av flera fastigheter.
Ett objekt består därefter inte sällan av ett flertal byggnader/anläggningar. Viss information har erhållits på denna byggnads-/ anläggningsnivå, men i regel har analysen inte genomförts på en nivå som
är mer detaljerad än objektsnivån.
Objekten består till övervägande delar av skolor (förskolor, grundskolor och gymnasieskolor). I marginell utsträckning förekommer emellertid inslag av andra lokaltyper som exempelvis kontor eller bostäder (vaktmästarbostäder) som är integrerade i skolorna.
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Avsnitt A - Marknadsanalys
I detta avsnitt redovisas en översiktlig beskrivning av den privata marknaden avseende samhällsfastigheter:

1. Generella marknadsförutsättningar
1.1. Investeringsmarknaden
Fastigheter som inrymmer lokaler för olika typer av skola och omsorg är ett attraktivt segment på fastighetsmarknaden.
Under våren 2020 noterades en tydlig coronarelaterad osäkerhet på fastighetsmarknaden, med fler ”pausade” eller avbrutna transaktioner. Investeringsmarknaden stabiliserades i slutet av 2020 och transaktionsvolymen för år 2020 summerades till 194 mdkr, vilket kan jämföras med cirka 190 mdkr för 2019.
Det är fortsatt svårt att överblicka de långsiktiga konsekvenserna av coronaviruset för fastighetsmarknaden
i stort, men utbildning-/samhällsfastigheter ses som ”motståndskraftiga” (offentlig verksamhet, stabila hyresgäster, långa hyresavtal, låg vakans-/hyresrisk) med fortsatt stark underliggande efterfrågan. Trots en
idag osäker investeringsmarknad bedöms det inte finnas någon betydande risk för att kapitalet ska söka sig
bort från utbildnings- och samhällsfastigheter. Det finns ett fortsatt stort intresse, och behov, för institutionellt kapital att investera i ”realvärdesäkrade” tillgångar.
Merparten av beståndet ägs fortfarande av kommunerna, som också är de stora hyresgästerna. Under
senare år har emellertid transaktionsaktiviteten ökat då andelen privata verksamheter blivit allt fler och
vissa kommuner valt att sälja delar av sina bestånd (för att investera i själva kärnverksamheten, snarare än
i fastighetsägande).
Till de stora köparna under senare år hör huvudsakligen svenska bolag och institutioner som specialiserar
sig på samhällsfastigheter eller som har en uttalad strategi mot långsiktighet och stabilitet. För denna typ av
aktör är det viktigt med rationella förvaltningsenheter och långa hyresavtal, helst då med hyresgäst från
offentlig sektor.
För mindre enheter är det vanligt med egenanvändare, det vill säga att fastighetsägaren också bedriver
verksamheten i fastigheten. För egenanvändare är lokalernas anpassning till aktuell/avsedd verksamhet
det viktiga, inte driftnetto och direktavkastning. Detta då det inte finns någon avsikt att bedriva förvaltningsoch uthyrningsverksamhet inom lokalerna.
Vad gäller säljarnas motiv handlar det ofta om att erhålla kapital till andra investeringar (offentliga aktörer),
att verksamheten läggs ner eller får ändrade förutsättningar (egenanvändare, offentliga aktörer) eller att
renodla beståndet (privata aktörer).
Antalet försäljningar vad gäller utbildningsfastigheter är få, trots det stora intresset på marknaden. Intresse
från köpare finns, men ägarna har ett långsiktigt perspektiv vilket medför att det sällan kommer ut objekt på
marknaden.
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Det är vanligt att transaktioner av utbildningsfastigheter sker som bolags-/portföljaffärer, något som kan
göra det svårt att säkerställa de underliggande villkoren. Även då pris är känt är transaktionerna svåranalyserade med begränsad information avseende hyra (i den mån det finns ett marknadsmässigt hyresavtal
tillgängligt), lokalarea, skick/standard/investeringsbehov o.d.
Vid nyproduktion – då utgående hyra generellt är produktionskostnadsbaserad – blir analys av marknadsmässigt direktavkastningskrav till stor del en funktion av vilken hyresjustering och/eller investering (om
någon) som görs vid omförhandling/förlängning.
Med sjunkande direktavkastningskrav – och stigande priser – har det blivit allt svårare att erhålla en ”attraktiv” avkastning på samhällsfastigheter. Det bedöms emellertid inte finnas någon betydande risk att kapitalet
söker sig bort från marknaden för utbildningsfastigheter (eller samhällsfastigheter generellt). Problemet är
snarare bristen på investeringsobjekt (långsiktiga aktörer) vilket medför låg likviditet.
Förutom direkta fastighetsförvärv sker investeringar i nybyggnation och modernisering av befintligt bestånd
(baserat på konkret efterfrågan, inga spekulationsprojekt) för att säkerställa långsiktigt ändamålsenliga
utbildningslokaler. Projektaktiviteten är relativt hög, och utvecklingen av ”samhällsnödvändig” infrastruktur
väntas intensifieras under kommande år.
Inslaget av privata verksamheter har ökat rörligheten på marknaden, men är också förknippad med viss
risk. På lång sikt styrs marknaden främst av elevunderlaget, som i sin tur är beroende av befolkningsutvecklingen och barnkullarnas storlek i närområdet. Debatten kring privatiserad skola/omsorg och vinstbegränsningar kan komma att leda till ett minskat intresse samhällsfastigheter i stort, men den politiska risken
för utbildningsfastigheter bedöms som mycket låg. Politiska initiativ är dock svåra att förutse och medför
osäkerhet kring fastighetsmarknadens spelregler.

1.2. Hyresmarknaden
En stor andel av skol- och omsorgsfastigheter ägs av egenanvändare vilket begränsar hyresmarknaden då
dessa lokaler därmed inte hyrs ut på den externa marknaden. Eventuella hyresavtal är ofta så kallade internhyresavtal där hyran inte nödvändigtvis är satt utifrån marknadsmässiga villkor.
Marknadsmässiga hyror varierar inom ett stort intervall, till stor del beroende på lokalernas anpassning till
aktuell verksamhet (funktionalitet), byggår, genomförda investeringar, hyresavtalets löptid, storlek och ansvars-/kostnadsfördelning mellan hyresgäst och fastighetsägare, med mera.
För lokaler inrymmande skola/ förskola, i Göteborgs kommun, bedöms marknadsmässiga hyresnivåer i
huvudsak ligga inom intervallet 1 200 – 2 000 kr/kvm. För moderna lokaler ligger hyresnivån, beroende av
byggkostnadens genomslag, vanligtvis högre med noteringar över 2 500 kr/kvm. Grund- och gymnasieskolor, som i regel avser större och inte sällan mer rationella förvaltningsobjekt har vanligtvis något högre hyror
jämfört med förskolor.
Marknaden är inte lika konjunkturberoende som för kommersiella lokaler i övrigt. Några betydande uppeller nedgångar på hyresmarknaden är därmed svåra att notera.
Den marknadsmässiga vakans-/hyresrisken bedöms vara mycket låg. Risk för långsiktiga vakanser uppkommer främst om lokalerna inte längre är ändamålsenlig för aktuell verksamhet. Då blir möjlig alternativanvändning av stor vikt. Då lokalerna ofta är uppförda direkt för aktuell verksamhet, eller specialanpassade
i efterhand, kan kostnaderna för omställning till annan verksamhet vara betydande.
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En svårbedömd risk är den pågående teknikutvecklingen och vad detta innebär för hur utbildning kommer
att bedrivas i framtiden (till exempel lärarledda lektioner/övningar kontra internetbaserade verktyg). Denna
utveckling har onekligen påskyndats till följd av coronapandemin då universitet/högskolor och gymnasieskolor, men även i viss utsträckning grundskolor (årskurs 7–9), tvingats bedriva utbildning på distans. Digitaliseringen påverkar inte nödvändigtvis lokalefterfrågan negativt, men kommer ställa stora krav på fastigheternas/lokalernas flexibilitet och teknik (behovet av utbildningslokaler minskar inte nödvändigtvis, utan
det handlar kanske snarare om vilken typ av utbildningslokaler som efterfrågas).

1.3. Transaktionsvolym och genomförda affärer
Transaktionsvolymen inom samhällsfastigheter har under de senaste åren varit relativt stabil, med volymer
som i huvudsak varierat mellan 13–16 mdkr per år, och knappt 10% av den totala transaktionsvolymen på
fastighetsmarknaden.
Utbildning- och barnomsorg, dvs. skolor och förskolor, har stått för den största andelen av transaktionsvolymen sedan 2014, men där vi under senare år har sett en ökning av transaktioner inom vårdboenden, där
andelen nyproducerade äldreboenden och LSS-boenden har ökat och bedöms stå för en stor del av den
ökade tranasaktionsaktiviteten.
I nedanstående diagram redovisas transaktionsvolymen avseende samhällsfastigheter, uppdelat på underkategorier, sedan 2012 t.o.m. november 2020. Förvärv av hela bolag, såsom Hemfosa-affären, har exkluderats ur sammanställningen i syfte att få en mer rättvisande bild av tillgängliga affärer på marknaden.

30
31

Transaktionsvolym avseende samhällsfastigheter (affärer >10 mkr). Källa: Svefa

Till nettoköparna hör främst privata aktörer som är specialiserade på specialfastigheter, men även övriga
privata aktörer har blivit nettoköpare, ett möjligt resultat av att kapitalet söker sig till säkra tillgångar i tider
av ekonomisk oro. Till några av de aktörer som varit särskilt aktiva på köpsidan under senare år hör SBB,
Hemsö, Intea, Vasce och Stenvalvet.
Bland nettosäljarna återfinns i huvudsak offentliga aktörer och utvecklare (se vidare i tabellerna nedan).
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30 nov

30 nov

30 nov

30 nov

Nettoköpare och nettosäljare (affärer > 10 mkr). Källa: Svefa

Vidare noteras nedan om några försäljningar av fastigheter inrymmande någon typ av skol- och utbildningslokaler (ej högskole- och universitetsutbildning inräknat) som har genomförts under den senaste treårsperioden.
Genomförda affärer
Uthyrbar area
(kvm)

Köpeskilling
(tkr)

Skanska

7 200

300 000

41 700

Wallenstam AB

5 900

380 000

64 800

Genova Fastigheter AB

KTI Holding AB

3 450

129 000

37 000

4,00%

okt-20

SBB

SISAB

17 700

421 500

23 800

4,20%

okt-20

SBB

Turako

6 950

283 000

40 750

4,75%

okt-20

Skandia

Eksta Bostads AB

9 350

Privat

jun-20

Offentliga Hus

Avere Fastigheter AB

1 230

26 500

21 500

Medborgarskolan

Privat

mar-20

Alecta

SBB

6 800

460 000

67 600

3,50%

Styckeaffär

Grundskola

Kommunal

nov-19

Rikshem

CKF Fastighets AB

4 500

101 000

22 500

5,25-5,50%

Erstavik 26:248

Styckeaffär

Grundskola

Privat

sep-19

Stena Fastigheter

Nacka kommun

5 600

60 000

10 800

Ärlan 1

Styckeaffär

Förskola, Grundskola

Privat

okt-18

Hemsö Fastighets AB

Kungälvs kommun

3 100

39 400

12 400

Jönköping

Elektronen 3

Styckeaffär

Grundskola

Privat

jul-18

Stenvalvet

Pareto

10 000

250 000

25 000

Stockholm

Hönsfodret 1

Styckeaffär

Gymnasieskola

Privat

maj-18

EQT

Folksam

9 100

345 000

38 000

3,60%

Sollentuna

Morteln 1

Styckeaffär

Förskola, Grundskola

Privat

maj-18

Hemfosa Fastigheter AB

Sollentuna kommun

2 000

58 200

28 900

5,90%

Sollentuna

Rotstocken 2

Styckeaffär

Grundskola

Privat

maj-18

Hemfosa Fastigheter AB

Sollentuna kommun

2 900

51 500

17 800

5,90%

Stockholm

Instrumentet 2

Styckeaffär

Grundskola

Kommunal

feb-18

Genova Fastigheter AB

Magnolia

6 000

166 000

27 600

5,00-5,25%

Kommun

Fastigeht

Typ av affär

Utbildningsnivå

Aktör

Växjö

Växjö 13:35, del av

Styckeaffär

Försskola, Grundskola

Privat

Göteborg

Nordstaden 24:11 m.fl

Portföljaffär

Gymnasieskola

Privat

Upplands-Bro, Stockholm

Kungsängens-Tibble m.fl.

Portföljaffär

Förskola, Grundskola

Stockholm

Klacken 2 m.fl.

Portföljaffär

Nacka, Huddinge

Rosengården 3 m.fl.

Portföljaffär

Kungsbacka

Tälö 8:20 m.fl.

Portföljaffär

Grundskola

Borås

Getängen 33

Styckeaffär

Gymnasieskola

Stockholm

Mimer 7

Styckeaffär

Västerås

Tvättstugan 2

Nacka
Kungälv

Köpetidpunkt

Köpare

Säljare

dec-20

Hemsö Fastighets AB

dec-20

SBB

Privat

nov-20

Förskola

Kommunal

Förskola, Grundskola

Privat

Köpeskilling Direktavkastning
(kr/kvm)
(%)

5,00%
5,50%

6,25%

Det kan konstateras att transaktionsaktiviteten på fastighetsmarknaden i Göteborg avseende skolfastigheter är och har varit begränsad. Bland ovanstående köp återfinns endast ett förvärv i Göteborg.
I december 2020 förvärvade SBB två centralt belägna samhällsfastigheter (Nordstaden 24:11 och Inom
Vallgraven 64:31) med adress Östra Hamngatan 15 och Stora Badhusgatan 16 till ett överenskommet fastighetsvärde om 380 mkr. Säljare var Wallenstam. Objekten omfattar totalt cirka 5 900 kvm med Vittraskolorna samt Kitas Gymnasium som största hyresgäster. Priset motsvarar cirka 64 800 kr/kvm. Affären är
svåranalyserad men Svefa bedömer att direktavkastningskravet i affären uppgår till omkring 3,5%, vilket
indikerar något av en ny rekordnivå i Göteborg.
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Det ska även kommenteras om Skandias förvärv av tre samhällsfastigheter i Kungsbacka i oktober 2020.
Affären avser cirka 9 350 kvm med Montenova Montessoriskola och Vittraskolorna som största hyresgäster. Köpeskillingen är inte officiell, men Svefa bedömer att direktavkastningskravet i affären, med hänsyn till
marknadsmässiga parametrar, uppgår till cirka 5,0%.
För fastigheter inrymmande lokaler för skola/ förskola bedöms direktavkastningskravet vara starkt kopplat
till hyresgäst, avtalets löptid och ansvarsfördelning samt byggnadens utformning och flexibilitet/ alternativanvändning. Ett bedömt rimligt intervall inom vilket direktavkastningskraven varierar för utbildningsfastigheter inom Göteborgs tätort bedöms för närvarande till 4,0–5,75%. För rationella förvaltningsenheter i attraktiva lägen och med långa hyresavtal, helst då med hyresgäst från offentlig sektor, bedöms direktavkastningskrav under 4,0% vara motiverade (vilket även påvisas i affären mellan SBB och Wallenstam ovan).
Enligt samma resonemang bedöms det i vissa fall även vara motiverat med direktavkastningskrav som
överstiger 6,0%, exempelvis för äldre förskolor i sämre lägen (vars tekniska livslängd i princip är förbrukad).

2.

Göteborgs Stads framtida behov av skollokaler

Nedan avsnitt innehåller en kort genomgång av Göteborgs Stads framtida behov av skollokaler. Den
största delen av materialet är hämtat från ”Göteborgs Stads lokalförförsörjningsplan 2020”.

2.1. Förskolor
Enligt Skolverkets statistik var knappt 28 700 barn inskrivna på någon av Göteborgs förskolor under 2019.
Antalet motsvarar 83 procent av samtliga barn mellan 1–5 år boende i Göteborg, som under samma år
uppgick till drygt 34 400 invånare. Andelen är något lägre än riksgenomsnittet som under samma år uppgick till 85 procent. Under de kommande tio åren väntas antalet barn mellan 1–5 år i Göteborg öka med
nästan 3 500 barn. Nettoförändringen de närmsta två till tre åren väntas emellertid vara negativ.

Årlig förändring av antal barn mellan 1–5 år i Göteborgs kommun, 2010–2019, samt prognostiserad årlig förändring av antal
barn mellan 1–5 år i Göteborgs kommun 2020–2030. Källa: Göteborgs stad.
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I Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2020 redogörs för stadens framtida behov av förskoleplatser. Behovet avser såväl ersättningsplatser som behovet av fler förskoleplatser för att möta en växande befolkning. Behovet och huvuddragen i lokalförsörjningsplanen kan sammanfattas enligt nedan:
•

Behov av permanenta ersättningar för de omkring 2 000 förskoleplatser på provisoriska förskoleetableringar med tidsbegränsade bygglov. Dessa finns främst belägna i de centrala stadsdelarna
Lundby, Centrum och Majorna-Linné. Majoriteten av de tidsbegränsade byggloven löper ut 2026
eller 2027.

•

Den beräknade folkökningen av antalet barn mellan 1–5 år, som utgår från befolkningsprognosen
2019–2040, väntas innebära ett genomsnittligt årligt behov av 350 nya förskoleplatser fram till
2040, oaktat kommunal eller enskild verksamhet. Varje tillkommande invånare mellan 1–5 år har
antagits innebära behov av en ny förskoleplats.

•

Omkring 10 000 förskoleplatser återfinns i förskolelokaler byggda på 60- och 70-talet. Många av
dessa byggnader börjar närma sig sin tekniska livslängd med behov av underhåll, större renoveringar eller att hela byggnaden rivs och ersätts.

Totalt sett bedömer lokalsekretariatet att det kommer krävas en leverans av en volym motsvarande 600 nya
förskoleplatser per år under perioden 2021–2027.
Sammantaget är Svefas bedömning att behovet av ersättningsinvesteringar och den förväntade befolkningsutvecklingen i kommunen talar för en fortsatt god efterfrågan på förskolelokaler på tio års sikt, även
om antalet barn mellan 1–5 år förväntas minska något de närmaste två-tre åren.

2.2. Förskoleklass och grundskolor
Alla barn som är bosatta i Sverige har rätt till utbildning och nästan alla barn har också skolplikt. Skolplikten
börjar gälla från höstterminen det år som barnet fyller sex år och ska fullgöras genom ett år i förskoleklass
och därefter genom att fullgöra grundskolan eller motsvarande skolform. Det finns dock vissa undantag,
vilket bland annat innebär att skolplikten ibland kan tidigare- eller senareläggas ett år.
Enligt Skolverkets statistik var drygt 61 100 förskoleklass- och grundskoleelever registrerade på någon av
Göteborgs skolor under 2019, vilket även inkluderar ett positivt pendlingsnetto om cirka 560 elever. Antalet
kan jämföras med antalet barn och ungdomar mellan 6–15 år i Göteborgs kommun som under samma år
uppgick till cirka 62 000 individer. Enligt Göteborgs kommuns befolkningsprognos väntas antalet invånare
mellan 6–15 år öka med knappt 5 400 personer fram till 2030, vilket motsvarar 540 nya invånare per år.
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Årlig förändring av antal barn och ungdomar mellan 6–15 år i Göteborgs kommun, 2010–2019, samt prognostiserad årlig förändring av antal barn och ungdomar mellan 6–15 år i Göteborgs kommun 2020–2030. Källa: Göteborgs stad

Liksom för stadens förskolor har lokalsekretariatet tagit fram en prognos för det framtida behovet av grundskolor i kommunen. Behovet avser såväl ersättningsplatser som behovet av fler platser för att möta befolkningsutvecklingen. Huvuddragen i lokalförsörjningsplanen, vad gäller behovet av platser på kommunens
grundskolor, kan sammanfattas enligt nedan:
•

Idag finns omkring 2 800 grundskoleplatser i provisoriska byggnader med tidsbegränsade bygglov.
Dessa måste i allra flesta fall ersättas med permanenta lösningar, men jämfört med förskolorna har
etableringen av dessa skett mer utdraget i tid, vilket ger bättre tidsmässig flexibilitet att hinna planera permanenta lösningar.

•

Den beräknade folkökningen av antalet barn och ungdomar mellan 6–15 år, som utgår från befolkningsprognosen 2019–2040, väntas innebära ett genomsnittligt årligt behov av 570 nya grundskoleplatser fram till 2040, oaktat kommunal eller enskild verksamhet. Varje tillkommande invånare
mellan 6–15 år har antagits innebära behov av en ny grundskoleplats.

•

I Göteborgs Stads lokalförsörjningsplanen understryks vikten av att säkerställa befintlig kapacitet i
nuvarande bestånd över tid. Detta bör ske genom underhåll, större renoveringar eller att hela
byggnaden rivs och ersätts. Någon exakt siffra för hur stor andel av grundskolorna som behöver
ersättas framgår inte i lokalförsörjningsplanen 2020, men lokalsekretariatet konstaterar att en dryg
tredjedel av nuvarande skolfastigheter är inom stadens hyresmodell hyressatta i kategorier för
lägre standard/ändamålsenlighet och kan därför antas kräva större åtgärder och investeringar för
långsiktigt fungera för verksamheten.

Sammantaget är Svefas bedömning att det framtida behovet av platser på grundskolor är betydande vilket
talar för fortsatt stark efterfrågan på grundskolor.
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2.3. Gymnasieskolor
Gymnasieskolan är frivillig och består av introduktionsprogram och nationella program. Det är möjligt att
göra studieuppehåll mellan grund- och gymnasieutbildningen, men eleven måste påbörja gymnasieutbildningen senast vårterminen det år som eleven fyller 20 år, i annat fall hänvisas eleven till vuxenutbildningar.
De nationella programmen är treåriga men längre studietid än så är möjlig.
Enligt Skolverkets statistik var drygt 23 400 gymnasieelever registrerade på någon av Göteborgs gymnasieskolor under 2019, vilket även inkluderar ett positivt pendlingsnetto om drygt 6 040 elever. Antalet kan
jämföras med antalet barn och ungdomar mellan 16–19 år i Göteborgs kommun som under samma år uppgick till nästan 28 600 individer. Enligt Göteborgs kommuns befolkningsprognos väntas antalet invånare
mellan 16–19 år öka med drygt 6 100 personer fram till 2030, vilket motsvarar en ökning om cirka 27 procent. Notera dock att antalet ungdomar mellan 16–19 år tidigare minskat, mellan perioden 2010–2015.

Årlig förändring av antal ungdomar mellan 16–19 år i Göteborgs kommun, 2010–2019, samt prognostiserad årlig förändring av
antal ungdomar mellan 16–19 år i Göteborgs kommun 2020–2030. Källa: Göteborgs stad

Liksom för stadens skolor och grundskolor har lokalsekretariatet tagit fram en prognos för det framtida behovet av gymnasieskolor i kommunen. Huvuddragen i lokalförsörjningsplanen, vad gäller behovet av platser på kommunens gymnasieskolor, kan sammanfattas enligt nedan:
•

Gymnasieskolans samlade behov styrs inte enbart av befolkningsutvecklingen i Göteborg då även
inpendlingen från övriga delar av regionen är av betydelse. Hur många elever som väljer att gå i en
kommunal gymnasieskola kommer också påverka kommunens behov av gymnasieskolor. Utbildningsnämnden har som mål att utöka sina marknadsandelar.

•

Givet att utbildningsnämnden behåller sin nuvarande marknadsandel bedöms det tillkommande
behovet av platser på kommunala gymnasieskolor uppgå till cirka 1 700 platser fram till och med
2029, vilket motsvarar cirka två gymnasieskolor med 700–1 000 elever på varje skola. Givet ambitionen att utöka utbildningsnämndens marknadsandel bedöms uppemot 4 gymnasieskolor vara aktuellt de kommande tio åren.

Sammantaget bedöms efterfrågan på gymnasieskolor i Göteborgs Stad som god.
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Avsnitt B – Portföljanalys
I detta avsnitt redovisas Svefas resultat av en förenklad ekonomisk Due Diligence avseende Lokalförvaltningens skolfastigheter där fastigheternas ekonomi, prestanda, driftkostnader, underhållsplaner
investeringar, ålder/skick, avtal, m.m. har analyserats på ett övergripande plan.

3.

Urval av ingående skolobjekt

Svefa har erhållit omfattande underlag avseende Lokalförvaltningens skolfastigheter. Underlaget är mycket
omfattande och delvis motstridigt. I olika dokument tillhandahålls exempelvis information om olika antal
förvaltningsobjekt.
I vissa fall beror det på att information kring vissa objekt saknas och därmed har utelämnats. I andra fall
avser tillhandahållen information samtliga objekt som hyrts av förskole-, grundskole-, och utbildningsnämnden trots att huvudsaklig verksamhet som bedrivs inom objektet är annan än denna typ av verksamhet.
Svefa har utgått från de objekt vars huvudsakliga verksamhet avser för-, grund-, eller gymnasieskola och
som finns angivna i den huvudsammanställning som har levererats från Lokalförvaltningen. Totalt omfattar
listan 729 skolobjekt, varav 487 avser skolobjekt som ägs av kommunen.
I samband med att Svefa har analyserat Lokalförvaltningens skolbestånd har det framkommit att ett antal
av förvaltningsobjekten inte längre kan anses utgöra en del av Lokalförvaltningens skolfastigheter. Det kan
exempelvis handla om förvaltningsobjekts som rivits och som överlämnats till fastighetskontoret.
I samband med slutleverans av denna rapport har Svefa erhållit uppgifter om att ytterligare kompletterande
information finns att tillgå, exempelvis driftkostnadsuppgifter för 2020. Svefa har, med hänsyn till den korta
tidsramen, haft begränsade förutsättningar att ta hänsyn till dessa uppgifter i den Due Diligence som redovisas i detta avsnitt.
I följande avsnitt redovisas de avgränsningar som Svefa gjort vad gäller de skolobjekt som ingår i analysen.
Eftersom Lokalförvaltningens informationssystem i huvudsak är kopplad till förvaltningsobjekt, och inte till
enskilda fastigheter, kommer även Svefas analys genomföras på objektsnivå.
Baserat på kompletterande uppgifter från Lokalförvaltningen, har följande justeringar/ ”objektskategoriseringar” gjorts;
Med ”projektfastighet” avses objekt där nybyggnation pågår eller objekt där förstudie för ny skola pågår
eller planeras. Undantag har dock gjorts för de nyproduktionsprojekt som hyresdebiterades i december
2020 då dessa har räknats in i det befintliga skolbeståndet.
Med ”utgått” avses objekt som överlåtits till fastighetskontoret eller till annan nämnd, skolbyggnader som
rivits och där uppgift om att en ny skolbyggnad ska uppföras saknas, eller att objektet av någon annan
anledning inte kan anses utgöra en del av Göteborgs Stads skolfastigheter. Även objekt som ska rivas
under 2021, men som redan har tomställts har räknats in som objekt som har utgått. Likaså har objekt med
en vakansgrad som överstiger 70% och där det anges att det inte bedöms finnas ett kommande kommunalt
behov för förskole-/ skolverksamhet markerats som ”utgått”.
Ytterligare ett antal förändringar av ”kategoriseringarna” har gjorts i syftet att bättre spegla Lokalförvaltningens skolbestånd vid årsskiftet 2020/2021.
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Vad gäller de inhyrda objekten har objekt vars hyreskontrakt avslutats före den 31 december 2020 markerats som ”utgått”.
Ägd/Inhyrd Objektkategori
Ägd

Förskola

Grundskola

Gymnasieskola

Samtliga

277

141

16

434

Paviljong, ägd

4

2

Projektfastighet

25

3

1

29

Utgått

8

9

1

18

314

155

18

487

Förvaltningsfastighet, inhyrd

124

34

26

184

Paviljong, inhyrd

17

35

Utgått

4

1

1

6

Förvaltningsfastighet, ägd

Delsumma
Inhyrd

6

52

Delsumma

145

70

27

242

Samtliga

459

225

45

729

Antal ingående objekt efter ägande, objektsbeskrivning och typ av skola.

Hädanefter kommer de objekt som markerats som ”utgått” uteslutas från vidare analys, då de inte bedöms
utgöra en del av Göteborgs Stads skolfastigheter. Vad gäller de objekt som kategoriserats som projektfastigheter kommer dessa behandlas i ett separat avsnitt.
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4.

Uthyrningsbar area

Nedan redovisas den sammanlagda uthyrningsbara arean för den undersökta skolportföljen.
Notera att Svefa i huvudsak använder lokalarea (LOA) som mått för byggnadernas storlek. För de få objekt
som innehåller bostäder har även boarean (BOA) inkluderas.
Här kan kommenteras att exempelvis REPAB använder bruksarea (BRA) i sina jämförelser. Svefa har dock
valt att använda LOA-uppgifterna då Svefa bedömer att dessa uppgifter i regel är av bättre kvalité, (mer
genomarbetade, tillförlitliga och rättvisande) samt att LOA-uppgifterna i större uträckning motsvarar skolobjektens uthyrningsbara area, något som är viktigt från ett värderingsperspektiv.
I de fall som Svefa presenterar BRA-uppgifter förtydligas detta i text och diagram. Notera dock att för de
objekt där BRA-uppgift saknas, men där objektets LOA är känd, har LOA-uppgifterna använts. Skillnaden
mellan skolbeståndets bruks- och lokalarea uppgår till drygt 5 procent och består bland annat av förrådsbyggnader, sophus, lekstugor, m.m.
Den sammanlagda arean för den undersökta skolportföljen uppgår till drygt 1 216 000 kvm (LOA), varav
knappt 1 021 000 kvm (LOA) avser egenägda lokaler. Asterisken i tabellen nedan anger antalet objekt som
uppgift om objektets yta saknas för.
Ägd/Inhyrd Objektkategori

Förskola

*

Grundskola

*

Gymnasieskola

*

Samtliga

*

Ägd

216 392

0

667 656

0

133 937

0

1 017 985

0

2 119

0

508

0

2 627

0

218 511

0

668 164

0

133 937

0

1 020 612

0

Förvaltningsfastighet, inhyrd

58 247

1

42 858

5

57 477

0

158 582

6

Paviljong, inhyrd

14 042

1

23 088

4

37 130

5

72 289

2

65 946

9

57 477

0

195 712

11

290 800

2

734 110

9

191 414

0

1 216 324

11

Förvaltningsfastighet, ägd
Paviljong, ägd

Delsumma
Inhyrd

Delsumma
Summa

Total uthyrningsbar area (LOA) efter ägande, objektkategori och typ av skola. Asterisk markerar antal skolobjekt som saknar
uppgift om yta.

Notera att Lokalförvaltningens skolobjekt inte uteslutande utgörs av fullstora skolor. Exempelvis kan ett
inhyrt förråd om 15 kvm förklara att storleksintervallet om 15 - 7 503 kvm för inhyrda gymnasieskolor.
Uthyrningsbar area

Förskola

Ägd/Inhyrd Objektkategori
Ägd

Grundskola

Gymnasieskola

Min

Medel

Max

Min

Medel

Max

Min

Medel

Max

Förvaltningsfastighet, ägd

94

781

3 189

115

4 735

12 858

1 030

8 371

20 063

Paviljong, ägd

344

530

648

250

254

258

Delsumma

94

778

3 189

115

4 672

12 858

1 030

8 371

20 063

Förvaltningsfastighet, inhyrd

58

474

1 510

108

1 478

8 062

15

2 211

7 503

Paviljong, inhyrd

223

878

1 720

90

745

2 528

Delsumma

58

520

1 720

90

1 099

8 062

15

2 211

7 503

Summa

58

692

3 189

90

3 616

12 858

15

4 557

20 063

Inhyrd

Min, medel och max lokalarea (LOA) för Lokalförvaltningens skolportfölj. Notera att objekt som saknar lokalarea uteslutits från
sammanställningen (se avsnitt om uthyrningsbar area).
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I sammanhanget bör det påpekas att Lokalförvaltningen i olika sammanställningar anger att total yta för
egenägda skolor uppgår till cirka 1 162 000 kvm, dvs cirka 14 procent högre än den siffra som Svefa angivet ovan (1 021 000). Lokalförvaltningen har använt denna yta när exempelvis genomsnittligt underhållsbehov per kvadratmeter har beräknats. I en avstämning med Lokalförvaltningen noteras att skillnaderna i
huvudsak torde förklaras av följande punkter:
•

Svefa har exkluderat objekt som klassificerats som ”Utgått” (cirka 31 000 kvm)

•

Svefa har exkluderat objekt som klassificerats som ”Projektfastighet” (cirka 33 000 kvm)

•

Svefa har utgått från bo- och lokalarea medan Lokalförvaltningen använder bruksarea (cirka
56 000 kvm)

Enligt uppgift från Lokalförvaltningen skulle resterande skillnad om cirka 21 000 kvm, motsvarande 1,8
procent av den sammanlagda ytan, möjligen kunna förklaras av att Lokalförvaltningen räknat in ytor i förvaltningsobjekt som inte ingår i den huvudsammanställningslista som Svefa har utgått från. Exempel på
sådana ytor skulle kunna vara sådana som förhyrs av skolor men där huvudsaklig verksamhet i förvaltningsobjekten är annan än skolverksamhet. Ytterligare en möjlig förklaring som anges är att uppgifterna om
skolornas ytor kan vara hämtade från olika system med mindre skillnader sinsemellan.
Viktigt att klargöra är att när Svefa redovisar intäkter eller kostnader per kvadratmeter har endast de intäkter eller kostnader som är hänförliga till den skolportfölj som Svefa analyserat tagits med i beräkningarna.
Detta innebär att Svefa i vissa fall redovisar lägre summerad intäkt/kostnad jämfört med Lokalförvaltningens egna sammanställningar.
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En tydligare överblick kring det egenägda skolbeståndets uthyrningsbara area redovisas nedan. Notera att
olika storleksintervall har använts.

Antal egenägda skolobjekt efter uthyrningsbar area (LOA) samt typ av skolobjekt.

Vad gäller de inhyrda skolobjekten ser fördelningen av lokalarean något annorlunda ut, där andelen mindre
objekt är klart större än för de egenägda lokalerna.

Antal inhyrda skolobjekt efter uthyrningsbar area (LOA) samt typ av skolobjekt. Notera att de 11 objekt där Svefa inte erhållit
någon uppgift om lokalarea uteslutits från diagrammet.
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Ett skolobjekt kan bestå av flera byggnader. Nedan diagram ger en grov överblick kring fördelningen av
lokalarean efter byggnadernas huvudsakliga ändamål. Notera att det i vissa fall varit svårt att avgöra vad
som varit byggnadens huvudsakliga ändamål, då byggnader inte sällan tillgodoser flera ändamål. Det förekommer även mindre skillnader mellan summerade lokalytor i diagrammet nedan jämfört med vad som
redovisats ovan. Detta kan förklaras av att Svefa erhållit kompletterande ytuppgifter på objektsnivå men
inte på byggnadsnivå.

Uthyrningsbar area (LOA) i egenägda lokaler efter ingående byggnaders huvudsakliga ändamål.

Nedan diagram avser inhyrda lokaler. Även för dessa objekt är de summerade ytorna något mindre än vad
som tidigare redovisas.

Uthyrningsbar area (LOA) i inhyrda lokaler efter ingående byggnaders huvudsakliga ändamål.
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5.

Geografisk placering

Göteborgs skolor är utspridda över stora delar av staden. Nedan kartbilder ger en överblick var de egenägda skolorna är lokaliserade. Notera även att inom flera fastigheter inryms mer än ett skolobjekt.

Geografiskt läge för Göteborgs egenägda skolor lokaliserade i norra Göteborg. Källa: Datscha

Geografiskt läge för Göteborgs egenägda skolor lokaliserade i södra Göteborg. Källa: Datscha
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Kartan nedan visar hur lägesindelningen för bostäder i Göteborg ser ut enligt Newsec:s lägesindelning.
Anledningen att lägesindelningen för bostäder har använts beror på att Svefa bedömer att lägesindelningen
för bostäder i stor utsträckning hänger samman med investeringsintresset i skolfastigheter.

AA-läge
A-läge
B-läge
C-läge
Geografisk lägesindelning för bostäder i Göteborg enligt Newsecs marknadsdata. Källa: Datscha
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6.

Byggår

I tabellen nedan redovisas genomsnittligt byggår för Lokalförvaltningens skolbestånd. Byggåret baseras på
den största byggnaden inom objektet. Asterisken i tabellen nedan anger för hur många objekt som uppgifter
om objektets byggår saknas.
Ägd/Inhyrd Beskrivning av objekt
Ägd

Förskola

*

Grundskola

*

Gymnasieskola

*

Summa

*

Förvaltningsfastighet, ägd

1984

1

1971

0

1941

0

1978

1

Paviljong, ägd

2010

0

1993

0

2004

0

1985

1

1972

0

1941

0

1979

1

1976

31

2018

25

1986 176

Delsumma
Inhyrd

Förvaltningsfastighet, inhyrd
Paviljong, inhyrd

1985 120
17

35

52

Delsumma

1985 137

1976

66

2018

25

1986 228

Summa

1985 138

1972

66

1946

25

1979 229

Genomsnittligt byggår, objektkategori och typ av skola. Asterisk markerar antal skolobjekt som saknar uppgift om byggår.

Vad gäller skolobjektens byggår redovisas fördelningen nedan. Ett antal skolobjekt har byggår 2021 eller
senare, men där hyresdebitering för december 2020 redan skett och där skolan förefaller vara färdigställd.

Antal egenägda skolobjekt efter bygg- och ombyggnadsår samt typ av skolobjekt.

Eftersom byggår inte erhållits för 228 av de 236 inhyrda objekten bedöms det inte som meningsfullt att göra
någon djupare analys för dessa objekt.

23 (93)

Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm

2021-04-13

7.

Ordernummer: 175 375
Lokalförvaltningens Skolfastigheter - Göteborgs Stad

Hyror

7.1. Tillämpade modell och principer för hyressättningen
Under årens lopp har ett flertal olika modeller legat till grund för den hyressättning som Lokalförvaltningen
tillämpar gentemot sina hyresgäster. Nedan redovisas en sammanfattning av dessa hyresmodeller.

7.1.1

Perioden före 2001

Före 2001 tillämpades en modell för hyressättningen som i princip var kostnadsbaserad på objektsnivå.

7.1.2

Hyresmodell för perioden från 2001 till juni 2020 (men delvis även idag)

Under denna period tillämpas en hyresmodell som bygger på att verksamhetens nytta av lokalen är vägledande vid hyressättningen. Hyran (”modellhyran”) sätts således i princip oberoende av lokalens faktiska
kostnader (se dock vad gäller hyrestillägg nedan hyrestillägg).
Modellen tillämpas för såväl egna som för inhyrda lokaler. Förutom skolorna tillämpas hyresmodellen även
för förvaltningens boenden.
Bedömningen av denna verksamhetsnytta görs utifrån ett betygsystem (AA, A, B, C) med tillhörande beskrivning av de kriterier (standard) som lokalen ska uppfylla och den modellhyra (kr/kvm LOA) som följer för
varje betygsklass. Denna modellhyra räknas upp årligen utifrån KF:s årliga beslut om prisutvecklingskompensation. I lokalhyran ingår inte underhåll, drift och fastighetsservice.
Tabellen nedan redovisar de hyresnivåer som varit aktuella utifrån detta betygsystem.

Hyresnivåer enligt hyresmodellen för perioden 2001 till juni 2020. Källa: Göteborgs stad

Hyresmodellen hanterar hyrestillägg utifrån ”verksamhetsförändringar” (investeringar) upp till 20 PBB. Vid
lägre kostnader gäller särskilda rutiner. Tilläggsdebitering sker alltid för åtgärder som ligger utöver en definierad ”Göteborgsstandard”. Vissa effektiviseringsåtgärder eller åtgärder för avhjälpande av bristande arbetsmiljö eller ändamålsenlighet förorsakar dock ej något hyrestillägg.
Skillnaden mellan Lokalförvaltningens verkliga kostnader, för egna och inhyrda lokaler, och de hyror som
hyresgästerna betalar i enlighet med hyresmodellen har resulterat i ett över- eller underskott som har reglerats genom kommunbidragsjusteringar.
Graden av kostnadstäckning uppgick 2019 till 91%, för 2020 till 90% och budgeterat för 2021 är 94%. Generellt har mindre objekt, typ förskolor och BmSS haft lägst kostnadstäckning.
Kostnadstäckningen, eller snarare behovet av kompletterande finansiering, räknas fram en gång och följs
sedan inte upp. Intäktssidan utgörs av modellhyran multiplicerat med antal kvm LOA. Kostnadssidan har
utgjorts av kapitalkostnader beräknade på 33 år utifrån den slutliga produktionskostnaden och den internt
fastställda räntesats som gällt då kompensationsbeloppet slutavräknats mot stadsledningskontoret.
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7.1.3

Idag gällande hyresmodell (troligen t o m 2021-12-31)

Från och med juli 2020 fortsätter den tidigare hyresmodellen att gälla för merparten av lokalbeståndet. Undantaget är objekt som efter nybyggnation har tillförts beståndet efter hösten 2017, vilket i sammanhanget
kan betecknas som en förhållandevis marginell del av beståndet.
För dessa objekt gäller en hyra som fullt ut är kostnadstäckande, d v s en kostnadsneutral hyressättning.
Hyror enligt den nuvarande mixen av modellhyror och övergångshyror benämns som ”2020 års utgående
verksamhetshyra” och i tabeller i denna rapport helt enkelt även som ”utgående hyra”.

7.1.4

Ny hyresmodell (troligen fr o m 2022-01-01)

En ny modell för hyressättningen är tänkt att börja gälla från och med år 2022. Denna nya modell kallas för
”självkostnadsmodellen” eller ”ny hyresmodell för skolfastigheter” och dessa hyror för ”självkostnadshyror”.
Som namnen antyder är avsikten att hyressättningen ska grundas på lokalernas faktiska lokalrelaterade
kostnader. Detta innebär samtidigt att den hittillsvarande kommuncentrala kostnadstäckande kompensationen/ bidraget kommer att försvinna. Konsekvensen av den nya hyresmodellen blir samtidigt att hyreskostnaderna för skolförvaltningarna på sikt kommer att förändras liksom naturligtvis även Lokalförvaltningens hyresintäkter.
På sikt förväntas att lokalkostnaderna kommer att öka till följd av tillkommande nyinvesteringar och nyinhyrningar som tidigare delvis var kommuncentralt subventionerade.
Ett syfte med förändringen är att modellen ska bidra till en högre kostnadsmedvetenhet hos såväl hyresvärd som hos hyresgästerna.

7.2. Utgående hyror per 2020-12-31
Nedan tabell avser utgående hyror per 2020-12-31 och har beräknats som månadshyran för december
multiplicerat med tolv. Dessa hyror faktureras av Lokalförvaltningen och betalas av de olika skolnämnderna, alternativt av de enskilda aktörerna i de fall skolan bedrivs i enskild regi. Som tidigare nämnts uppgick
kostnadstäckningen 2020 till 90 procent. Notera att hyrestillägg, motsvarande drygt 30 mkr per år, ingår i
sammanställningen. Notera också att hyresuppgifter saknas för ett antal skolobjekt. Dessa är markerade
med en asterisk.
Ägd/Inhyrd Objektkategori

Förskola

*

Grundskola

*

Gymnasieskola

*

Samtliga

*

Ägd

300 567

0

994 235

0

174 711

0

1 469 513

0

2 761

0

550

0

3 311

0

303 328

0

994 785

0

174 711

0

1 472 824

0

Förvaltningsfastighet, inhyrd

74 818

9

75 437

9

91 064

0

241 319

18

Paviljong, inhyrd

20 289

3

30 993

12

51 282

15

95 108

12

106 430

21

91 064

0

292 602

33

398 436

12

1 101 215

21

265 775

0

1 765 426

33

Förvaltningsfastighet, ägd
Paviljong, ägd

Delsumma
Inhyrd

Delsumma
Summa

Total utgående årshyra 2020 i tusentals kronor (hyresintäkt december 2020*12) efter ägande, objektsbeskrivning och typ av
skola. Asterisk markerar antal skolobjekt som saknar uppgift om hyra.
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I tabellen nedan redovisas utgående hyra per kvadratmeter. Notera att särskilda omständigheter, exempelvis evakueringar där verksamheten betalar sin ordinarie hyra samtidigt som delar av objektet rivs, innebär
att ett fåtal objekt får låga respektive kvadratmeterhyror.
Årshyra per kvm

Förskola

Ägd/Inhyrd Objektkategori
Ägd

Gymnasieskola

Min

Medel

Max

Min

Medel

Max

Min

Medel

Max

Förvaltningsfastighet, ägd

28

1 389

3 635

673

1 489

6 532

613

1 304

2 203

Paviljong, ägd

861

1 303

1 435

743

1 084

1 435

28

1 388

3 635

673

1 489

6 532

613

1 304

2 203

Förvaltningsfastighet, inhyrd

442

1 379

3 497

947

1 569

2 894

743

1 584

3 550

Paviljong, inhyrd

Delsumma
Inhyrd

Grundskola

938

1 741

2 181

1 435

1 753

3 656

Delsumma

442

1 443

3 497

947

1 631

3 656

743

1 584

3 550

Summa

28

1 401

3 635

673

1 499

6 532

613

1 388

3 550

Min, medel och max utgående hyra per kvm (LOA) i Lokalförvaltningens skolportfölj. Medelvärdet har viktats med uthyrningsbar
yta. Notera att objekt som saknar lokalarea eller hyra uteslutits från sammanställningen.

En större tydlighet kring hur hyresintäkterna (kr/kvm) fördelar sig inom det egenägda skolbeståndet ges i
nedan diagram. Av diagrammet framgår att många av de utgående hyrorna är samlade kring de hyresintervall som utgör hyresnivåer för 2020, enligt den hyresmodell som tillämpats under perioden 2001 - juni 2020.

Antal egenägda skolobjekt efter utgående hyra (kr/ kvm LOA) samt typ av skolobjekt. Notera att objekt som saknar lokalarea
eller hyra uteslutits från diagrammet.
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En liknande fördelning kan även noteras för de utgående hyrorna för de inhyrda lokalerna, där de flesta
hyresnivåer är samlade kring de hyresintervall som utgör hyresnivåerna för 2020 enligt den hyresmodell
som tillämpats under perioden 2001 - juni 2020.

Antal inhyrda skolobjekt efter utgående hyra (kr/kvm LOA) samt typ av skolobjekt. Notera att objekt som saknar lokalarea eller
hyra uteslutits från diagrammet.

Svefa har efterfrågat men inte erhållit någon närmare information kring vilken hyreskategori respektive
objekt tillhör, utöver de hyresnivåer som presenterats i diagrammen ovan. I diagrammet nedan har ändå ett
försök till indelning gjorts genom att anta att medelvärdet mellan de olika hyresnivåerna för 2020 i hyresmodellen utgör en gräns för vilken hyreskategori respektive objekt tillhör. Notera dock att alla nybyggda
skolobjekt som har byggts under de senaste åren har antagits tillhöra hyreskategori AA även om objektets
utgående hyra indikerar en lägre hyreskategori.
Diagrammen visar således Lokalförvaltningens uthyrningsbara area, utefter vilken bedömd hyreskategori
respektive skolobjekt tillhör. Som tidigare beskrivits ger hyresmodellen en indikation om objektets verksamhetsnytta och standard. Vad gäller den uthyrningsbara arean för förskolor och gymnasieskolor indikerar
hyresnivån att en majoritet av dessa återfinns inom de lägre hyreskategorierna (B & C), dvs ytor med lägre
standard och verksamhetsnytta.
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Uthyrningsbar yta (LOA) i egenägda skollokaler efter närmast tillhörande hyreskategori enligt 2020 års hyresnivåer. Notera att
objekt som saknar lokalarea eller hyra uteslutits från diagrammet.

Motsvarande fördelning för inhyrda objekt redovisas nedan.

Uthyrningsbar yta (LOA) i inhyrda skollokaler efter närmast tillhörande hyreskategori enligt 2020 års hyresnivåer. Notera att
objekt som saknar lokalarea eller hyra samt objekt som avser pågående eller planerad nyproduktion uteslutits från diagrammet.

I tabellen nedan redovisas spridningen av utgående hyror i form av undre och övre kvartil samt viktat medelvärde och medianvärde.
Ägd/Inhyrd

Utgående hyror

Förskola

Grundskola

Gymnasieskola

Samtliga

Ägd

25:e percentilen

1 043

1 140

1 075

1 054

Median

1 054

1 435

1 145

1 259

75:e percentilen

1 435

1 552

1 336

1 435

Viktat medelvärde

1388

1489

1304

1443

25:e percentilen

1 054

1 435

1 080

1 054

Median

1 054

1 435

1 435

1 435

75:e percentilen

1 435

1 834

1 435

1 435

Viktat medelvärde

1 443

1 631

1 584

1 545

Inhyrd

Viktat medelvärde, medianvärde samt övre och undre kvartil för utgående hyror per kvm (LOA) efter ägande samt typ av skola.
Notera att objekt som saknar uppgift om hyra eller lokalarea exkluderats från tabellen.
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7.3. Inhyrningskostnad - Lokalförvaltningens inhyrda skolobjekt
Nedan redovisning avser inhyrningskostnaderna för inhyrda skolobjekt per 2020-12-31 och har beräknats
som månadshyran för december multiplicerat med tolv. Notera att Svefa saknar hyresuppgifter för totalt 32
inhyrda objekt. Dessa är markerade i kolumnen med en asterisk. Notera även att Lokalförvaltningens summerade inhyrningskostnader för de inhyrda skolobjekten är något högre än förvaltningens summerade uthyrningsintäkter för samma grupp av skolor (som uppgår till cirka 292,6 mkr). Observera dock att dessa
siffror baseras på olika antal objekt. En tydligare jämförelse mellan Lokalförvaltningens inhyrningskostnader
och uthyrningsintäkter återfinns längre fram i detta avsnitt.
Ägd/Inhyrd Objektkategori
Inhyrd

Förvaltningsfastighet, inhyrd
Paviljong, inhyrd

Delsumma

Förskola

*

Grundskola

*

Gymnasieskola

*

Summa

*

82 249

9

61 057

7

95 180

1

238 486

17

21 445

3

35 233

12

56 679

15

103 694

12

96 290

19

95 180

1

295 165

32

Total inhyrningskostnad i tusentals kronor (hyreskostnad december 2020*12) efter ägande, objektsbeskrivning och typ av skola.
Asterisk markerar antal skolobjekt som saknar uppgift om hyra.

I tabellen nedan redovisas genomsnittlig inhyrningskostnad per kvm (LOA) för inhyrda skolobjekt. Notera
att objekt där uthyrningsbar area eller hyresuppgift saknas inte ingår i sammanställningen. Notera också att
ett fåtal objekt har en hyresnivå som kan anses vara låg respektive hög. Svefa bedömer det som sannolikt
att de högsta respektive lägsta hyrorna inte speglar faktiska hyresnivåer utan att andra omständigheter,
exempelvis att decemberhyran inte återspeglar årshyran, kan förklara de höga respektive låga hyresnivåerna.
Inhyrningskostnad per kvm

Förskola

Grundskola

Gymnasieskola

Ägd/Inhyrd Objektkategori

Min

Medel

Max

Min

Medel

Max

Min

Medel

Max

Inhyrd

187

1 535

8 213

326

1 474

3 153

676

1 661

7 537

1 265

1 840

2 213

1 308

1 993

4 655

187

1 589

8 213

326

1 629

4 655

676

1 661

7 537

Förvaltningsfastighet, inhyrd
Paviljong, inhyrd

Delsumma

Min, medel och max inhyrningskostnad per kvm (LOA) i Lokalförvaltningens skolportfölj. Medelvärdet har viktats med uthyrningsbar yta. Notera att objekt som saknar lokalarea eller inhyrningskostnad har uteslutits från sammanställningen.
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En tydligare överblick för hur hyrorna för inhyrda skollokaler fördelar sig redovisas nedan.

Antal egenägda skolobjekt efter utgående hyra (kr/kvm LOA) samt typ av skolobjekt. Notera att objekt som saknar lokalarea
eller hyra samt objekt som avser pågående eller planerad nyproduktion uteslutits från diagrammet.

I tabellen nedan redovisas genomsnittlig inhyrningskostnad per kvm för de inhyrda skolobjekten utefter
vilken hyreskategori objekten har enligt Lokalförvaltningens hyresmodell som var aktuell fram till juni 2020.
Objekt som inte kunnat klassificerats in i någon hyreskategori, på grund av att uppgift om utgående hyra
saknas, har uteslutits från nedan sammanställning (se tidigare metodbeskrivning). Detta förklarar de mindre
skillnaderna i genomsnittlig inhyrningskostnad i nedan tabeller jämfört med tidigare redovisade tabell. Kolumnen n markerar antalet objekt som genomsnittshyran beräknats på.
Ägd/Inhyrd
Inhyrd

Hyreskategori

Förskola

n

Grundskola

n

Gymnasieskola

n

Summa

n

AA

2 374

22

1 960

13

2 268

4

2 180

39

A

1 725

38

1 601

27

1 496

13

1 585

78

B

1 059

56

641

6

1 423

6

1 083

68

1 647

46

C
Delsumma

857

12

1 592

128

1 540

2

862

14

1 661

25

1 631

199

Genomsnittlig inhyrningskostnad per kvm (LOA) efter ägande, hyreskategori och typ av skola. Medelvärdena har viktats med
uthyrningsbar yta. Notera att objekt som saknar utgående hyra (hyreskategori), lokalarea eller inhyrningskostnad har uteslutits
från sammanställningen. Kolumnen n markerar antalet hyresnoteringar som medelvärdet beräknats på.
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I tabellen nedan redovisas genomsnittlig inhyrningskostnad efter bedömt läge, där Newsec:s lägesindelning
för bostäder har använts. Vid första anblick kan det förefalla som att hyresnivåerna generellt sett är lägre i
Göteborgs mer centrala delar. Notera dock att ett samband mellan bedömt läge och andra hyrespåverkande faktorer såsom standard och skick skulle kunna vara en del av förklaringen.
Ägd/Inhyrd
Inhyrd

Bedömt läge

Förskola

n

Grundskola

n

Gymnasieskola

n

Summa

n

AA

1 184

20

1 417

3

7 537

1

1 282

24

A

1 452

40

2 579

8

1 545

20

1 651

68

B

1 834

21

1 179

13

2 143

3

1 680

37

C

1 341

35

1 523

20

1 482

116

1 619

44

1 661

24

Delsumma

1 466

55

1 588

184

Genomsnittlig inhyrningskostnad per kvm (LOA) efter ägande, bedömt läge och typ av skola. Notera att objekt som saknar
bedömt läge, lokalarea eller inhyrningskostnad har uteslutits. Kolumnen n markerar antalet hyresnoteringar som medelvärdet
beräknats på.

I nedan tabell redovisas genomsnittlig inhyrningskostnad efter objektets lokalarea. Notera att endast ett
fåtal inhyrda skolobjekt är större än 2 000 kvm.
Ägd/Inhyrd
Inhyrd

Summa

Bedömt läge

Förskola

n

Grundskola

n

Gymnasieskola

n

Summa

n

0 - 500

1 192

74

1 913

17

1 899

7

1 342

98

500 - 1 000

1 719

39

1 894

14

1 626

4

1 757

57

1 000 - 2 000

1 798

16

1 957

10

1 389

3

1 794

29

2 000 - 3 000

2 192

3

1 640

4

1 858

7

3 000 - 4 000

498

1

1 485

2

1 153

3

4 000 - 5 000

895

2

1 728

1

1 200

3

5 000 - 10 000

1 503

2

1 745

4

1 660

6

1 629

49

1 661

25

1 625

203

1 589

129

Genomsnittlig inhyrningskostnad per kvm (LOA) efter ägande, objektets storlek och typ av skola. Notera att objekt som saknar
lokalarea eller inhyrningskostnad har uteslutits. Kolumnen n markerar antalet hyresnoteringar som medelvärdet beräknats på.
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I diagrammet nedan jämförs inhyrningskostnaden med Lokalförvaltningens utgående hyror. Diagrammet
nedan inkluderar endast de objekt där Svefa erhållit uppgifter om lokalarea, inhyrningskostnad samt utgående hyra. Således skiljer sig nedan hyresnivåer marginellt med vad som tidigare redovisats. För de objekt
som går att jämföra, det vill säga för de objekt som Svefa erhållit uppgift om både inhyrningskostnad och
uthyrningsintäkt, överstiger inhyrningskostnaderna utgående hyror.

Genomsnittlig inhyrningskostnad och utgående hyra per kvm (LOA) för inhyrda objekt i Lokalförvaltningens skolportfölj. Medelvärdet har viktats med uthyrningsbar yta. Notera att objekt som saknar lokalarea, utgående hyra eller inhyrningskostnad har
uteslutits. I ovan diagram baseras alltså inhyrningskostnaden och utgående hyra på samma skolobjekt.
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Nedan diagram illustrerar dock att det förekommer stora skillnader mellan enskilda skolobjekt. Positiva tal
visar att Lokalförvaltningens utgående hyra är högre än inhyrningskostnaden. Negativa tal visar på motsatsen. Notera att både den utgående hyran och den ingående hyreskostnaden har beräknats genom att multiplicera december månads hyra med tolv. Om inhyrningshyrorna antas vara marknadsmässiga ger nedan
bild en bra överblick kring hur väl Lokalförvaltningens hyresmodell speglar de faktiska marknadsvillkoren.

Differens mellan utgående hyra och inhyrningskostnad för inhyrda skolobjekt (tkr), 2020. Hyrorna har beräknats genom att
multiplicera intäkt/kostnad i december månad 2020 med 12. Notera att objekt som saknar någon av hyresuppgifterna uteslutits.

I tabellen nedan redovisas spridningen av inhyrningskostnaden i form av undre och övre kvartil samt medel
och medianvärde.
Ägd/inhyrd Inhyrningskostnad, kr/kvm LOA
Inhyrd

25:e percentilen

Förskola

Grundskola

Gymnasieskola

Samtliga

776

1 258

1 346

881

Medianvärde

1 121

1 543

1 477

1 372

75:e percentilen

1 751

1 966

1 758

1 850

Viktat medelvärde

1 589

1 629

1 661

1 625

Medel, medianvärde samt övre och undre kvartil för inhyrningskostnaden per kvm (LOA) efter ägande samt typ av skola. Notera
att objekt som saknar uppgift om beräknade självkostnader år 2022 exkluderats från tabellen
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7.4. Hyresmodell 2022
Svefa har erhållit en kostnadsprognos per skolobjekt för 2022. Prognosen är en självkostnadsberäkning
som visar respektive hyresgästs prognostiserade självkostnader för de olika kostnadsslagen utifrån utfallet
2019 med en årlig kostnadsuppräkning.
Kostnadsprognosen kommer ligga till grund för den nya hyresmodell som kommer att börja gälla från och
med år 2022. I och med att den nya hyresmodellen införs avser Lokalförvaltningen att uppnå 100 procent
självkostnadstäckning. Notera dock att hyresnivåerna år 2022 bedöms bli lägre än hyresnivåerna år 2021.
Lokalförvaltningen förklarar detta med att i samband med att den nya hyresmodellen införs kommer ett
omvänt kommunbidrag upphöra vilket medför en positiv resultatpåverkan om cirka 50 mkr. Därtill kommer
en sänkning av kommunens internränta, från 1,25 till 1,00 procent, innebära ytterligare en resultatförbättring om cirka 40 mkr. Lokalförvaltningen har även lämnat en indikativ prognos på hyresutvecklingen mellan
2022 och 2026 för de olika skolnämnderna. Till stor del drivet av reinvesteringar, ersättningsinvesteringar
samt nyinvesteringar väntas förskolenämndens summerade hyror öka med cirka 34 procent fram till 2026.
Motsvarande hyresutveckling för grundskolenämnden samt utbildningsförvaltningen bedöms till 36 respektive 26 procent.
Exkluderas tillkommande kostnader för ny- och ersättningsinvesteringarna bedöms förskole- och grundskolenämndens samt utbildningsförvaltningens hyreskostnader i stället öka med 12, 11 respektive 23 procent.
Förhållandevis höga reinvesteringar i de lokaler som förhyrs av utbildningsförvaltningen förklarar största
delen av hyresökningen om 23 procent.
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I tabellen nedan summeras de beräknade självkostnaderna för år 2022. För totalt 27 egenägda objekt har
Svefa dock inte erhållit någon uppgift om beräknade självkostnader, vilket markeras i kolumnen med asterisken. Det kan kommenteras att nästan samtliga skolor som ägs av Göteborgs stad, men som bedrivs i
enskild regi saknas i Lokalförvaltningens självkostnadsberäkning.
Svefa har erhållit uppgifter om beräknade självkostnader för fler objekt än de 729 objekt som ingår i den
huvudsammanställning som Svefa har erhållit från Lokalförvaltningen. Självkostnaderna för dessa objekt
summeras till 267 mkr och ingår inte i nedan sammanställning. De beräknade självkostnaderna avser
också objekt som rivits och inte längre finns (de objekt som Svefa markerat som ”utgått”) samt för de projektfastigheter som Svefa i denna rapport hanterar i ett separat avsnitt. De beräknade självkostnaderna för
dessa objekt uppgår till 65 mkr och dessa ingår inte heller i nedan sammanställning.
Ägd/Inhyrd Objektkategori

Förskola

*

Grundskola

*

Gymnasieskola

*

Samtliga

*

Ägd

306 891

15

800 795

10

121 719

1

1 229 405

26

2 116

1

290

0

2 406

1

309 007

16

801 085

10

121 719

1

1 231 811

27

Förvaltningsfastighet, inhyrd

94 277

10

71 092

9

105 276

1

270 645

20

Paviljong, inhyrd

45 118

1

56 051

7

101 169

8

Delsumma

139 395

11

127 142

16

105 276

1

371 813

28

Summa

448 402

27

928 227

26

226 995

2

1 603 625

55

Förvaltningsfastighet, ägd
Paviljong, ägd

Delsumma
Inhyrd

Beräknade självkostnader i tusentals kronor 2022 efter ägande, objektkategori samt typ av skola.
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I tabellen nedan redovisas lägsta, högsta samt viktat genomsnitt för de beräknade kostnaderna år 2022 per
kvadratmeter. Tillhandahållna ytuppgifter (LOA) för år 2022 överensstämmer nästan uteslutande med de
ytuppgifter som avser år 2020. I nedan tabell har ytuppgifterna för 2022 används (LOA).
Notera att ett fåtal objekt har högt, respektive lågt, beräknade kvadratmeterkostnader enligt de uppgifter
som Svefa tagit del av. Svefa bedömer det som sannolikt att det i vissa fall kan förklaras av att beräkningen
av de prognostiserade självkostnaderna 2022 är ett pågående arbete där hänsyn till de enskilda objektens
särskilda förutsättningar ännu inte hunnits ta i beaktande.
Tabellen nedan visar att de prognostiserade självkostnaderna för inhyrda objekt är klart högre än vad de
beräknade självkostnader för egenägda skolor är. En förklaring kan vara att egenägda skolor har lägre
kapitalkostnader (ränta + avskrivningar) jämfört med inhyrningskostnaden för inhyrda skolobjekt.
Notera att det bokföringsmässiga restvärdet (som till stor del ligger till grund för de beräknade kapitalkostnaderna) för äldre egenägda skolor kan vara klart lägre än skolans faktiska marknadsvärde. Detta innebär
att en nyligen förvärvad skola (där marknadsvärdet i högre grad återspelas i det bokförda restvärdet) kan
ha klart högre kapitalkostnader än motsvarande skola som varit i Lokalförvaltningens ägo under en längre
tid. Således utgör tidpunkten för Lokalförvaltningen förvärv en påverkan på vilken hyra som skolnämnderna
kommer betala för sina skollokaler.
Årshyra per kvm

Förskola

Grundskola

Gymnasieskola

Ägd/Inhyrd Objektkategori

Min

Medel

Max

Min

Medel

Max

Min

Medel

Max

Ägd

Förvaltningsfastighet, ägd

734

1 446

3 967

420

1 268

3 280

610

960

2 259

Paviljong, ägd

783

1 298

1 715

558

571

584

734

1 445

3 967

420

1 267

3 280

610

960

2 259

Förvaltningsfastighet, inhyrd

152

1 683

16 478

215

1 694

3 432

835

1 689

2 962

Paviljong, inhyrd

734

3 213

5 562

543

2 650

6 999

Delsumma

152

1 990

16 478

215

2 014

6 999

835

1 689

2 962

Summa

152

1 579

16 478

215

1 335

6 999

610

1 200

2 962

Delsumma
Inhyrd

Beräknade självkostnader 2022 (kr/kvm LOA) efter ägande, objektkategori samt typ av skola. Notera att objekt som saknar
uppgift om beräknade självkostnader år 2022 exkluderats från tabellen.
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Tabellen nedan visar hur ovan siffror fördelar sig mellan de olika kostnadsposterna. Svefa noterar att några
av de prognostiserade självkostnaderna för de egenägda skolobjekten inte innefattar några prognostiserade kapitalkostnader alls (räntekostnader och avskrivningar), medan något objekt saknar uppgift om prognostiserade kostnader för drift och underhåll.
De prognostiserade driftkostnaderna 2022 har räknats upp i olika omfattning beroende på typ av skola och
ägande, där exempelvis den prognostiserade driftkostnaden för inhyrda gymnasieskolor räknats upp med
2,4 procent per år medan driftkostnadsutvecklingen för egenägda gymnasieskolor räknats upp med 4,5
procent per år.
Den prognostiserade inhyrningskostnaderna har i de allra flesta fall bedöms vara oförändrade jämfört med
hyresnivån 2020, vilket Svefa förmodar att Lokalförvaltningen eventuellt kan komma justera i samband med
att arbetet med de beräknade självkostnaderna 2022 fortlöper. I enstaka fall bedöms dock inhyrningskostnaden vara något lägre år 2022 jämfört med hyresnivåer som gäller för 2019. För andra objekt bedöms
hyrorna var något högre. Svefa noterar även att två objekt som ägs av Göteborgs stad har belastats med
prognostiserade inhyrningskostnader.
Notera att nedan angiven underhållskostnad avser den del av underhållet som kommer kostnadsföras direkt i Lokalförvaltningens resultaträkning. Därtill kommer utgifter för periodiskt/planerat underhåll som aktiveras i balansräkningen i form av reinvesteringar vilket kommer leda till ökade kapitalkostnader i form av
räntekostnader samt avskrivningar.

Ägd/Inhyrd

Kostnadspost, kr/kvm

Förskola

Grundskola

Gymnasieskola

Samtliga

Ägd

Driftkostnader

601

488

470

511

Underhållskostnader

180

91

59

106

Avskrivningar

552

578

373

545

Räntekostnader

109

111

58

104

Inhyrningskostnad

3

0

0

1

1 445

1 267

960

1 266

Driftkostnader

289

274

183

250

Underhållskostnader

95

51

16

56

Avskrivningar

220

179

1

137

Delsumma
Inhyrd

Räntekostnader

4

2

0

2

1 381

1 508

1 488

1 456

Delsumma

1 990

2 014

1 689

1 902

Summa

1 579

1 335

1 200

1 373

Inhyrningskostnad

Beräknade självkostnader (kr/kvm LOA) 2022 efter ägande, kostnadspost samt typ av skola. Notera att objekt som saknar
uppgift om beräknade självkostnader år 2022 exkluderats från tabellen.
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I nedan diagram visualiseras kostnadsfördelningen efter egenägda och inhyrda objekt.
Beräknade självkostnader 2022 efter ägande samt kostnadspost.

[Anders tar fram diagram som visar skillnad mellan nuvarande hyra och hyresmodell 2022]
[Anders tar fram diagram som visar hyrespåverkan på enskilda objekt]

Beräknade självkostnader (kr/kvm LOA) 2022 efter ägande, kostnadspost samt typ av skola. Notera att objekt som saknar
uppgift om beräknade självkostnader år 2022 exkluderats från tabellen.

I tabellen nedan redovisas spridningen av de beräknade hyreskostnaderna 2022, mätt som kronor per kvm,
i form av undre och övre kvartil samt medel och medianvärde.
Ägd/inhyrd Hyra 2022
Ägd

Inhyrd

Förskola

Grundskola

Gymnasieskola

Samtliga

822

938

698

853

Medianvärde

1 148

1 125

888

1 108

75:e percentilen

1 809

1 433

928

1 678

Viktat medelvärde

1 445

1 267

960

1 266

25:e percentilen

1 076

1 148

1 440

1 086

Medianvärde

1 347

2 064

1 577

1 577

75:e percentilen

2 071

2 971

1 701

2 338

Viktat medelvärde

1 990

2 014

1 689

1 902

25:e percentilen

Medel, medianvärde samt övre och undre kvartil för beräknade självkostnader 2022 per kvm (LOA) efter ägande samt typ av
skola. Notera att objekt som saknar uppgift om beräknade självkostnader år 2022 exkluderats från tabellen.
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7.5. MSCI – Hyresnivåer
Varje år samlar MSCI in marknadsinformation från ett flertal fastighetsbolag i Sverige. Bolagen är geografiskt utspridda i landet och informationen som samlas in innehåller bland annat uppgifter om fastigheternas
hyresnivåer. Under 2019 lämnade 45 fastighetsbolag in sin marknadsdata till MSCI, vilket omfattade marknadsdata för drygt 4 100 fastigheter till ett marknadsvärde om knappt 1 000 mdkr. Av dessa fastigheter
utgjordes cirka 55 fastigheter av förskolor och 126 fastigheter av grundskolor/gymnasieskolor.
I tabellen nedan redovisas medelvärde, medianvärde samt kvartilnivåer för MSCI:s marknadsdata avseende förskolor och grundskola/gymnasieskola.
Hyresintäkterna för förskolor uppgick till ett genomsnitt om 1 776 kr/kvm med ett medianvärde om 1 799
kr/kvm. Undre och övre kvartil för hyresnivåerna uppgick till 1 657 respektive 2 016 kr/kvm. Hyrorna som
avses är varmhyror med eventuella tillägg.
Hyresnivåerna för grundskolor/gymnasieskolor uppgick till ett genomsnitt om 1 561 kr/kvm och med ett
medianvärde motsvarande 1 776 kr/kvm. Undre och övre kvartil uppgår till 1 372 samt 2 106 kr/kvm. Hyrorna som avses är varmhyror med eventuella tillägg.
Hyresnivåer kr/kvm LOA

Förskola

Grundskola/Gymnasieskola

Undre 25 percentil

1 657

1 372

Medianvärde

1 799

1 776

Övre 75 percentil

2 016

2 106

Medelvärde

1 776

1 561

Hyresnoteringar avseende förskola och grundskola/gymnasieskola (kr/kvm LOA). Källa: MSCI.

Notera att de fastigheter som ingår i MSCI:s databas inte behöver vara representativa för Sverige eller
Göteborg. Således bör nivåerna inte användas mer än för grova jämförelser.
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7.6. Svefa – Hyresnoteringar
I tabellen nedan redovisas av Svefa noterade hyresnivåer geografiskt utspridda i landet, fördelade på förskola, grundskola och gymnasieskola. De faktiska hyresnoteringarna är till antalet 150, varav 76 noteringar
avser förskola, 64 grundskola och 10 gymnasieskola. Hyresnivåerna är redovisade inklusive mediakostnader, där av Svefa noterade kallhyror har räknats upp med ett schablonvärde för mediakostnader om 125
kr/kvm.
Hyresnoteringar kr/kvm LOA

Förskola

Grundskola

Gymnasieskola

Undre 25 percentil

1 399

1 128

1 116

Medianvärde

1 600

1 536

1 483

Övre 75 percentil

1 864

1 979

1 824

Medelvärde

1 628

1 572

1 541

Av Svefa noterade hyresnivåer geografiskt utspritt i landet, fördelade på respektive typ av skola (kr/kvm LOA).

Av Svefa noterade hyresnivåer uppgår medelvärdet till 1 628 kr/kvm för förskola, 1 572 kr/kvm för grundskola samt 1 541 kr/kvm för gymnasieskola.
Notera att noterade hyresnivåer inte behöver vara representativa för Sverige eller Göteborg och bör således inte användas mer än för grova jämförelser.

7.7. Svefa – Bedömd marknadshyra
I tabellen nedan redovisas av Svefa bedömda marknadshyresnivåer för Lokalförvaltningens egenägda
skolobjekt, fördelat på förskola, grundskola och gymnasieskola.
Marknadshyra kr/kvm LOA

Förskola

Grundskola

Gymnasieskola

Undre 25 percentil

1 285

1 500

1 638

Medianvärde

1 428

1 650

1 680

Övre 75 percentil

1 617

1 890

1 800

Medelvärde

1 482

1 665

1 677

Av Svefa bedömda hyresnivåer för Lokalförvaltningens egenägda skolobjekt, fördelat på respektive typ av skola (kr/kvm LOA).

Av Svefas bedömda marknadshyresnivåer för Lokalförvaltningens skolobjekt uppgår medelvärdet till 1 482
kr/kvm för förskola, 1 665 kr/kvm för grundskola samt 1 677 kr/kvm för gymnasieskola. Det ska observeras
att Svefas bedömda marknadshyror avser att spegla beståndets befintliga egenskaper.
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7.8. Jämförande hyresanalys
I följande avsnitt presenteras tre diagram uppdelade på förskola, grundskola och gymnasieskola, som redovisar en jämförelse av hyresnivåer som har presenterats ovan i detta kapitel, utifrån MSCI, Svefa och
Lokalförvaltningens underlag.
Hyresnivåerna som presenteras i de tre diagrammen är:
•
•
•

MSCI – hyresintäkter i Sverige
Svefa – hyresnoteringar i Sverige, Svefa – bedömd hyra avseende Lokalförvaltningens objekt
LF - utgående hyra egenägda objekt, LF – hyresmodell 2022 egenägda objekt, LF– hyreskostnad
inhyrda objekt, LF – utgående hyra inhyrda objekt, LF – hyresmodell 2022 inhyrda objekt

I diagrammet nedan redovisas en jämförande hyresanalys avseende förskolor. Diagrammets innehåll är en
sammanfattning av vad som tidigare redovisats i detta kapitel.
Marknadsdata
Sverige

Lokalförvaltningen
egenägda skolor

Lokalförvaltningen
inhyrda skolor

Samtliga siffor avser kr/kvm LOA

ing. hyra

Jämförande hyresanalys, förskola. Grön prick markerar medianvärden, gul prick markerar viktade medelvärden. Hyresintervallen i staplarna redovisar övre och undre kvartil. Samtliga värden avser kr/kvm LOA.
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I diagrammet nedan redovisas en jämförande hyresanalys avseende grundskolor. Diagrammets innehåll är
en sammanfattning av vad som tidigare redovisats i detta kapitel.
Marknadsdata
Sverige

Lokalförvaltningen
egenägda skolor

Lokalförvaltningen
inhyrda skolor

3 500

3 000
2 500

Hyror, kr/kvm

2 014
2 000

1 776

1 631
1 536

1 500

1 489

1 629

1 267

1 665

1 000
500
Samtliga siffor avser kr/kvm LOA

0
MSCI

Svefa,
hyresnoteringar

Svefa
bedömd
hyra

LF
utg. hyra

Intervall

Hyra
2022

Inhyrda objekt
ing. hyra

LF
utg. hyra

Hyra
2022

Median/Medel

Jämförande hyresanalys, grundskola. Grön prick markerar medianvärden, gul prick markerar viktade medelvärden. Hyresintervallen i staplarna redovisar övre och undre kvartil. Samtliga värden avser kr/kvm LOA.

I diagrammet nedan redovisas en jämförande hyresanalys avseende gymnasieskola. Diagrammets innehåll
är en sammanfattning av vad som tidigare redovisats i detta kapitel.
Marknadsdata
Sverige

Lokalförvaltningen
egenägda skolor

Lokalförvaltningen
inhyrda skolor

2 500

2 000

1 776

1 677

1 661

1 483
Hyror, kr/kvm

1 500

1 584

1 689

1 304
960

1 000

500
Samtliga siffor avser kr/kvm LOA

0
MSCI

Svefa,
hyresnoteringar

Svefa
bedömd
hyra
Intervall

LF
utg. hyra

Hyra
2022

Inhyrda objekt
ing. hyra

LF
utg. hyra

Hyra
2022

Median/Medel

Jämförande hyresanalys, gymnasieskola. Grön prick markerar medianvärden, gul prick markerar viktade medelvärden. Hyresintervallen i staplarna redovisar övre och undre kvartil. Samtliga värden avser kr/kvm LOA.
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Noterbart ur redovisade diagram är att Lokalförvaltningens utgående hyresnivå per 2020-12-31 avseende
egenägda skolobjekt generellt sett är lägre än redovisade hyresnoteringar (MSCI och Svefas hyresnoteringar) samt Svefas bedömda hyresnivå för Lokalförvaltningens skolbestånd. Noteras kan även att 2022 års
hyror för de egenägda lokalerna är än lägre. Tänkbara orsaker till det sistnämnda har redovisats i avsnitt
7.4.
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8.

Driftkostnader

I detta avsnitt redovisas en översyn av Lokalförvaltningens driftkostnader. Även en översiktlig nyckeltalsjämförelse mot REPAB och Svefas bedömning av marknadsmässiga driftkostnader för Lokalförvaltningens
egenägda bestånd redovisas.

8.1. Driftkostnader per 2020-12-31
Svefa har erhållit uppgifter om Lokalförvaltningens driftkostnader per skolobjekt under 2019. Driftkostnaderna har fördelats på följande kostnadsposter:
•

Tillsyn & Skötsel (Förebyggande underhåll): Tillsynen omfattar observation av funktion hos, en
byggnad eller del av byggnad, installationer, mark eller utrustning, och rapportering av eventuella
avvikelser. Tillsynen kan vara lagstadgad eller egen rutin. Skötsel är åtgärder som avser att säkerställa en funktion i byggnad, installationer, utrustning eller mark genom åtgärder som återkommer
med kortare intervall än ett år.

•

Reparation (Avhjälpande underhåll) avser underhållsåtgärder som utförs för att återställa en funktion i byggnad, installationer, utrustning eller mark när behovet uppstår oplanerat. Avser i första
hand byte av komponent till system, inte byte av hela system. Reparationer utförs normalt efter
felanmälan, tillsynsrapportering eller larm.

•

Media: Mediakostnader är fördelade över posterna fjärrvärme, el, VA, gas, pellets, olja och fjärrkyla.

•

Skador (Avhjälpande underhåll): Angränsande till reparationer finns åtgärdandet av skador, dvs
återställande av funktion efter oförutsedd extern åverkan.

•

Försäkring: Kostnader för att försäkra tillgångar och egendom.

•

Förvaltning: Svefa har inte erhållit någon närmare beskrivning av definitionen av denna post, men
bedömer att exempelvis att övriga förvaltningskostnader samt central administration bör ingå i
denna post.

•

Byggprojekt: Avser de fördelade personalkostnaderna per objekt från projektavdelningen som belastar driftskostnaderna = De personalkostnader som inte aktiveras in i de pågående investeringsprojekten.

Notera att erhållna uppgifter inte avser faktiska kostnader per skolobjekt, utan i stället har de faktiska kostnaderna för respektive typ av skola och ägandekategori schablonmässigt fördelats efter skolobjektetens
bruksarea. Detta innebär exempelvis att samtliga egenägda gymnasieskolor har belastats med samma
driftkostnad per BRA.
Jämförelse av driftkostnaderna kan således göras på ”gruppnivå” (exempelvis för egenägda gymnasieskolor) men inte för enskilda objekt.
För de objekt som Lokalförvaltningen saknar uppgift om objektets BRA har inte heller någon driftkostnad
fördelats.
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Nedan tabell summerar de driftkostnader som Svefa erhållit information om. Notera att markarrenden inte
ingår i nedan sammanställning.
Ägd/Inhyrd Beskrivning av objekt

Förskola

*

Grundskola

*

Gymnasieskola

*

Summa

*

Ägd

117 471

4

289 154

0

55 375

0

461 999

4

965

0

214

0

1 179

0

118 436

4

289 368

0

55 375

0

463 179

4

11 871

2

7 287

5

9 369

0

28 526

7

7 161

1

8 892

6

16 054

7

19 032

3

16 179

11

9 369

0

44 580

14

137 468

7

305 547

11

64 743

0

507 759

18

Förvaltningsfastighet, ägd
Paviljong, ägd

Delsumma
Inhyrd

Förvaltningsfastighet, inhyrd
Paviljong, inhyrd

Delsumma
Summa

Total driftkostnad i tusentals kronor efter ägande, objektsbeskrivning och typ av skola. Asterisk markerar antal skolobjekt som
saknar uppgift om driftkostnad.

I tabellen nedan redovisas genomsnittlig driftkostnad per kvadratmeter. Liksom i tabellen ovan har markarrenden inte inkluderats i nedan tabell.
Eftersom driftkostnaden per skolobjekt ursprungligen fördelats efter skolobjektens BRA kan det vara meningsfullt att även inkludera driftkostnaden per BRA. Dessa kvoter är alltså desamma som Lokalförvaltningen redovisar i sina egna driftkostnadsjämförelser för 2019.
Notera dock att det förekommer mindre skillnader (+/- 1 krona) för några av nedan redovisade driftsnyckeltal eftersom Svefa erhållit kompletterande uppgifter om objektens ytor men inte uppdaterade siffror vad
gäller objektens driftkostnader. Med undantag av dessa objekt har alltså samtliga skoltyper inom respektive
ägandekategori samma driftkostnader per BRA. Notera dock att inhyrda paviljonger har belastats med
samma driftkostnad som egenägda lokaler.
Nedan tabell synliggör också skillnaderna av att använda antingen LOA eller BRA när kostnaderna per
kvadratmeter ska beräknas. För det inhyrda beståndet blir skillnaden endast marginell medan skillnaderna
blir desto större för de egenägda lokalerna. Att ytor såsom förrådsbyggnader, sophus, lekstugor, m.m. ingår
i BRA-uppgifterna för det egenägda beståndet, men inte för det inhyrda beståndet, skulle kunna vara en del
av förklaringen till skillnaderna nedan.
Driftkostnader

Driftkostnad, kr/LOA

Ägd/Inhyrd Beskrivning av objekt

Driftkostnad, kr/BRA

Förskola

Grundskola

Gymnasieskola

Förskola

Grundskola

Gymnasieskola

Förvaltningsfastighet, ägd

548

434

413

510

406

385

Paviljong, ägd

455

422

436

407

547

434

413

509

406

385

Förvaltningsfastighet, inhyrd

204

170

163

204

170

163

Paviljong, inhyrd

510

407

510

407

Delsumma

264

250

163

263

250

163

Summa

476

417

338

451

393

322

Ägd

Delsumma
Inhyrd

Genomsnittlig driftkostnad per LOA och BRA efter ägande, objektkategori samt typ av skola. Notera att objekt som saknar
lokalarea eller uppgift om drift- och underhållskostnad har uteslutits från sammanställningen.
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Nedan tabell redovisar drift- och underhållskostnaderna per LOA och BRA för egenägda skollokaler fördelat
efter kostnadspost.
Likt ovan tabell utgör drift- och underhållskostnaden per BRA Lokalförvaltningens beräknade driftnyckeltal
och samtliga skolobjekt inom respektive typ av skola har belastats med samma driftkostnad per BRA. Undantaget är de objekt där Svefa erhållit uppdaterade uppgifter som skolobjektets ytor, men inte några uppdaterade siffror vad gäller driftkostnaderna.
Driftkostnader

Driftkostnad, kr/LOA

Driftkostnad, kr/BRA

Förskola

Grundskola

Gymnasieskola

Förskola

Grundskola

Gymnasieskola

Tillsyn och skötsel

162

133

127

151

125

118

Reparation

67

50

38

62

47

35

Media

177

115

119

165

108

111

Skador

10

6

0

9

6

0

Försäkringar

19

19

19

18

18

18

Förvaltning

70

67

68

65

63

63

Byggprojekt

43

43

43

40

40

40

Summa

547

434

413

509

406

385

Genomsnittlig driftkostnad per LOA och BRA för egenägda lokaler efter typ av kostnad. Notera att objekt som saknar lokalarea,
bruksarea eller uppgift om driftkostnad har uteslutits från sammanställningen.

Nedan tabell visas motsvarande siffror för inhyrda lokaler. Notera att inhyrda paviljonger uteslutits från nedan sammanställning då dessa objekt belastats med samma driftkostnader som de egenägda lokalerna.
Driftkostnader

Driftkostnad, kr/LOA

Driftkostnad, kr/BRA

Förskola

Grundskola

Gymnasieskola

Förskola

Grundskola

Gymnasieskola

Tillsyn och skötsel

30

21

18

30

21

18

Reparation

20

14

8

20

14

8

Media

107

86

88

107

86

88

Skador

2

2

0

2

2

0

Försäkringar

0

0

0

0

0

0

Förvaltning

45

47

49

45

47

49

Byggprojekt
Summa

0

0

0

0

0

0

204

170

163

204

170

163

Genomsnittlig driftkostnad per LOA och BRA för inhyrda lokaler efter typ av kostnad. Notera att objekt som saknar lokalarea,
bruksarea eller uppgift om driftkostnad har uteslutits från sammanställningen. Även inhyrda paviljonger har exkluderats.

Eftersom de totala faktiska driftkostnaderna har fördelats ut schablonmässigt på objekten (lika per kvadratmeter BRA) finns det ingen större mening att undersöka sambandet mellan driftkostnaderna och eventuellt
driftkostnadspåverkande faktorer. Detta eftersom exempelvis alla förskolor därmed kommer få samma
driftkostnadsnyckeltal oavsett vilket byggår objektet har.
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8.1.1

Mediakostnader

Svefa har erhållit uppgifter om Lokalförvaltningens faktiska mediakostnader per skolobjekt under 2020. Den
första tabellen nedan visar totala mediakostnader för ägda respektive inhyrda objekt, fördelat på förskola,
grundskola och gymnasieskola. Den andra tabellen visar genomsnittlig mediakostnad, kr/kvm LOA.
Ägd/Inhyrd Beskrivning av objekt
Ägd

Förskola

*

Grundskola

*

Gymnasieskola

*

Summa

*

36 327

2

80 768

0

14 775

0

131 870

2

385

0

60

0

445

0

36 712

2

80 828

0

14 775

0

132 315

2

Förvaltningsfastighet, inhyrd

4 368

18

2 830

11

5 242

9

12 440

38

Paviljong, inhyrd

1 773

2

1 600

18

3 372

20

6 140

20

4 430

29

5 242

9

15 812

58

42 852

22

85 258

29

20 017

9

148 127

60

Förvaltningsfastighet, ägd
Paviljong, ägd

Delsumma
Inhyrd

Delsumma
Summa

Summa mediakostnader i tusentals kronor efter ägande, objektsbeskrivning och typ av skola. Asterisk markerar antal skolobjekt
som saknar uppgift om mediakostnad.
Ägd/Inhyrd

Beskrivning av objekt

Förskola

Grundskola

Gymnasieskola

Samtliga

Ägd

Förvaltningsfastighet, ägd

168

121

110

130

Paviljong, ägd

182

119

168

121

110

130

Förvaltningsfastighet, inhyrd

85

76

113

92

Paviljong, inhyrd

138

121

Delsumma
Inhyrd

169

130

Delsumma

96

86

113

98

Summa

152

119

111

125

Genomsnittlig mediakostnad per LOA efter ägande, objektkategori samt typ av skola. Notera att objekt som saknar lokalarea,
bruksarea eller uppgift om mediakostnad har uteslutits från sammanställningen.

Ovan tabell visar att kvadratmeterkostnaderna för media år 2020 var på ungefär samma nivå som under
2019.
Noterbart ur tabellerna ovan är att mediakostnaderna (kr/kvm) avseende förskola och grundskola är betydligt högre för skolobjekt som ägs av Lokalförvaltningen än de objekt som är inhyrda. Avseende gymnasieskola är skillnaden marginell.
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I tabellen nedan redovisas Lokalförvaltningens faktiska mediakostnader kr/kvm LOA för ägda respektive
inhyrda objekt fördelat på varje erhållen mediakostnadspost.
Ägd/Inhyrd Beskrivning av objekt
Ägd

Fjärrvärme

El

VA

Gas

Pellets

Olja

Fjärrkyla

Summa

Förvaltningsfastighet, ägd

46

63

15

1

3

2

0

130

Paviljong, ägd

37

120

13

0

0

0

0

169

45

63

15

1

3

2

0

130

16

72

4

0

0

0

0

92

Delsumma
Inhyrd

Förvaltningsfastighet, inhyrd

4

115

11

0

0

0

0

130

Delsumma

Paviljong, inhyrd

14

79

5

0

0

0

0

98

Summa

41

65

14

1

3

2

0

125

Genomsnittlig kostnad kr/kvm LOA efter ägande, objektkategori samt mediakostnadspost. Notera att objekt som saknar lokalarea, bruksarea eller uppgift om mediakostnad har uteslutits från sammanställningen.

Noterbart är att störst skillnad i mediakostnad för Lokalförvaltningens ägda och inhyrda skolobjekt återfinns
i kostnader avseende fjärrvärme och VA, vilket kan förklaras av att dessa kostnader i normalfallet ingår i
hyran för Lokalförvaltningens inhyrda skolobjekt.
I de två cirkeldiagrammen nedan redovisas hur erhållna mediakostnader är fördelade över posterna fjärrvärme, el, VA, gas, pellets, olja och fjärrkyla för ägda respektive inhyrda skolobjekt.

Fördelning av mediakostnader, ägda och inhyrda skolobjekt.
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8.2. REPAB – Driftkostnader
I tabellen nedan redovisas nyckeltal avseende driftkostnader för förskola och skola inhämtade från REPAB,
år 2019. Nyckeltalen baseras på information från förvaltare och fastighetsägare i hela landet. Medianvärdet
för driftkostnaderna uppgår till 344 kr/kvm (BRA) för förskola och 298 kr/kvm (BRA) för övriga skolor.
Förskola

Grundskola/Gymnasieskola

Driftkostnader kr/kvm BRA
Låg

Normal

Hög

Låg

Normal

Hög

Tillsyn och skötsel

51

82

111

41

59

96

Reparation

15

33

47

15

29

52

Media

97

164

263

94

156

232

Sophämtning

8

13

21

2

5

10

Administration

21

37

58

21

37

58

Försäkringar

10

15

40

10

12

45

Summa

202

344

540

183

298

493

Nyckeltal för driftkostnader (kr/kvm BRA) inhämtade från REPAB, 2019.

Nedan följer en kort beskrivning av hur REPAB:s kostnadsposter definieras.
Administration – alla kostnader för fastighetsorganisationens ledning och administration, så som personalkostnader, kontorsomkostnader, administrativa tjänster etc.
Försäkring – kostnad för fastighetsförsäkring avseende byggnad och tillhörande mark.
Media – kostnader avseende energianvändning för uppvärmning, elanvändning och vattenförbrukning.
Tillsyn och skötsel – kostnader för driftåtgärder som omfattar observation av ett förvaltningsobjekts funktion, utrustning etc, samt driftåtgärder som omfattar justering eller vård av ett förvaltningsobjekt, utrustning,
inredning, byte/tillförsel av förbrukningsmaterial. Med driftåtgärder avses åtgärder med periodicitet mindre
än ett år, vilket syftar till att upprätthålla en funktion.
Sophämtning – kostnader för bortforsling av avfall.
Reparation – kostnader för åtgärder förorsakade av oförutsedda händelser som inte går att hänföra till tillsyn och skötsel eller planerat underhåll
Svefa noterar att det finns poster i Lokalförvaltningens driftkostnadsredovisning som inte rakt av går att
jämföra mot REPAB:s driftkostnadsuppställning. Exempel på sådana kostnader är skador som Lokalförvaltningen har valt att särredovisa från posten reparation. Likaså förvaltningskostnader som Lokalförvaltningen till viss del särredovisat från tillsyn och skötsel. Svefas bedömning är emellertid att båda dessa poster bör ingå i en jämförelse mellan Lokalförvaltnings sammanlagda förvaltningskostnader jämfört med
REPAB:s driftkostnadsnyckeltal.
Ytterligare en post som kan diskuteras är Lokalförvaltningens kostnader för byggprojekt som fördelats ut på
skolförvaltningens samtliga egenägda objekt. Kostnaden motsvarar cirka 8–10 procent av Lokalförvaltningens totala driftkostnader. Å ena sidan kan posten anses vara en del av investeringsverksamheten och således redovisas i samband med att Lokalförvaltningens projektverksamhet analyseras. Å andra sidan kan
viss typ av projektverksamhet anses ingå i de driftkostnader som REPAB redovisar. Svefa har, likt Lokalförvaltningen själva, inkludera byggprojekt som en del av Lokalförvaltningens driftkostnader.
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8.3. Svefa – Driftkostnader
I tabellen nedan redovisas av Svefa schablonmässigt bedömda driftkostnader för Lokalförvaltningens egenägda skolobjekt fördelat på förskola, grundskola och gymnasieskola. Kostnaderna är redovisade inklusive
mediakostnader.
Bedömda driftkostnadsnivåer baseras på Svefas bedömning vad en sannolik köpare skulle räkna med vid
ett eventuellt förvärv och är beräknade utefter skolobjektens lokalarea (LOA).
Driftkostnader, kr/kvm LOA

Förskola

Grundskola

Gymnasieskola

Undre 25 percentil

298

230

233

Medianvärde

332

253

247

Övre 75 percentil

353

276

266

Medelvärde

314

239

240

Av Svefa bedömda driftkostnader (kr/kvm LOA) för Lokalförvaltningens egenägda skolobjekt, fördelat på respektive skoltyp.

Medelvärdet av Svefas bedömda driftkostnader för Lokalförvaltningens skolobjekt uppgår till 314 kr/kvm för
förskola, 239 kr/kvm för grundskola samt 240 kr/kvm för gymnasieskola.
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8.4. Jämförande analys avseende driftkostnader
Nedan presenteras tre diagram uppdelade per typ av skola, som redovisar en jämförelse av de driftkostnader som har presenterats ovan i detta avsnitt, från REPAB, Svefa och Lokalförvaltningens driftkostnader
per 2020-12-31.
I diagrammet nedan redovisas en jämförande analys för driftkostnader avseende förskola.

Jämförande analys driftkostnader, förskola. Grön prick markerar medianvärden, gul prick markerar viktade medelvärden. Intervallen i staplarna redovisar övre och undre kvartil.
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I diagrammet nedan redovisas en jämförande analys för driftkostnader avseende grundskola.

Jämförande analys driftkostnader, grundskola. Grön prick markerar medianvärden, gul prick markerar viktade medelvärden.
Intervallen i staplarna redovisar övre och undre kvartil.

I diagrammet nedan redovisas en jämförande analys för driftkostnader avseende gymnasieskola.

Jämförande analys driftkostnader, gymnasieskola. Grön prick markerar medianvärden, gul prick markerar viktade medelvärden.
Intervallen i staplarna redovisar övre och undre kvartil.
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I diagrammen ovan redovisas Lokalförvaltningens nyckeltal även som kronor per bruksarea (kr/BRA). De
mest relevanta jämförelserna görs genom att jämföra REPAB mot Lokalförvaltningens nyckeltal uttryckt i
kr/BRA medan Svefas bedömda nyckeltal mest relevant jämförs mot Lokalförvaltningens andra nyckeltal,
det vill säga kr/kvm LOA.
Utifrån redovisade diagram noteras att Lokalförvaltningens driftkostnader per 2020-12-31 är högre än Svefas bedömda driftskostnader för samtliga skoltyper. Skillnaden mellan medianvärdet för Svefas bedömda
driftkostnader och Lokalförvaltningen driftkostnader för 2019 uppgår till 166 – 215 kronor per LOA. Som
tidigare nämnt kan vissa jämförelsestörande poster till viss del påverka resultatet, exempelvis byggprojekt
som kostnadsförts som en driftkostnad.
Om Lokalförvaltningen skulle ha en driftkostnad som motsvara den nivå som Svefa bedömt som rimlig
skulle Lokalförvaltningens årliga driftkostnad för det egenägda beståndet vara cirka 190 mkr lägre jämfört
med idag.
Jämförs Lokalförvaltningens driftkostnader, mätt som kr/BRA, med REPAB:s intervall ligger Lokalförvaltningens driftkostnader i den övre delen av intervallet. Vad gäller förskolorna ligger Lokalförvaltningen kring
toppnivåerna i REPAB:S intervall. Som framgår ovan är Svefas bedömning att en aktör med ett så pass
stort, varierat och geografiskt samlat skolbestånd som Lokalförvaltningens snarare bör ligga i nivå med
REPAB:s medianvärden.
Om Lokalförvaltningen driftkostnader skulle vara i nivå med REPAB:s medianvärden skulle Lokalförvaltningens driftkostnader vara cirka 130 mkr lägre jämfört med idag.
Beroende på om Lokalförvaltningens driftkostnader jämförs mot Svefas bedömda kostnader eller mot
REPAB:s medianvärden så erhåller man således en differens för det egenägda beståndet som ligger mellan 190 respektive 130 mkr.
Båda jämförelserna är korrekta i sig. Jämförelsen mot REPAB är en jämförelse mot branschnyckeltal medan jämförelsen mot Svefas bedömda kostnader kan ses som mer kvalitativ, bland annat eftersom:
•

Svefa anser att kvalitén i uppgifterna om Lokalförvaltningens lokalareor (LOA) är bättre jämfört
med uppgifterna om bruksareor (BRA). I bruksareorna ingår i vissa fall även mycket enkla och
ouppvärmda sidobyggnader. Detta innebär att en jämförelse som görs ”LOA till LOA” blir något
mer rättvisande.

•

I Svefas bedömda kostnader har hänsyn tagits till Lokalförvaltningens faktiska mediakostnader,
vilka utgör en stor andel av driftkostnaderna. Mediakostnaderna är i stor utsträckning taxeburna
och är därmed inte heller lika lätta att påverka jämfört med övriga driftkostnader. Vidare är mediakostnaderna i Göteborg något lägre jämfört med riksgenomsnittet och hänsyn till detta tas således
när jämförelsen görs mot Svefas bedömda kostnader.

•

I Svefas bedömda kostnader har hänsyn tagits objektens sammantagna egenskaper.

Det kan slutligen här tilläggas, likt nämnt i avsnitt 8.1, att Lokalförvaltningens kostnader inte avser faktiska
kostnader per objekt, utan är schablonmässigt fördelade per kvadratmeter BRA utifrån egna beräknade
faktiska driftsnyckeltal för respektive grupp av skolor.
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9.

Ordernummer: 175 375
Lokalförvaltningens Skolfastigheter - Göteborgs Stad

Underhållskostnader och reinvesteringar

I detta avsnitt redovisas en översyn av Lokalförvaltningens underhållskostnader och reinvesteringar.
Ibland kan gränsdragningen mellan vad är drift, planenligt underhåll samt standardhöjande investeringar
vara svår. Med planenligt underhåll avser Svefa underhållsåtgärder vars syfte är att vidmakthålla fastigheternas standard och skick. Till skillnad från driftkostnaderna har dessa åtgärder en periodicitet längre än ett
år.
Omfattande investeringar som förhöjer fastigheternas standard och skick, och som i ett normalt hyresförhållande varit hyresgrundande, ligger enligt Svefas definition utanför begreppet underhåll. Exempel på sådana
investeringar kan vara hyresgästanpassningar, omfattande modernisering av lokalerna, m.m. Det bör i
sammanhanget poängteras att även denna gränsdragning kan vara svår samt att ett visst mått av standardhöjande investeringar även ligger inom ramen för vad Svefa definierar som underhåll, exempelvis när
en oljepanna ersätts med ett effektivare energisystem.
När Svefa använder begreppet underhåll avses alltid den kassaflödespåverkande effekten som underhållet
får på förvaltningen av fastigheterna. När enskilda fastigheter analyseras är det dock vanligt att underhållet
fördelas ut jämnt över flera år, trots att det är vanligt att underhållsinsatser genomförs stötvis.
Hur underhåll bokförs skiljer sig i viss mån mellan företag och organisationer, och saknar egentlig relevans
för Svefas definition av planenligt underhåll. Hur Lokalförvaltningen bokför underhåll blir dock relevant när
Lokalförvaltningens underhåll ska jämföras med REPAB samt Svefas bedömning av marknadsmässig underhållsnivå.
Lokalförvaltningen använder två begrepp som angränsar till Svefas definition av planenligt underhåll:
•

Underhållskostnad (kostnadsförs i resultaträkningen): Planerat underhåll under 10 basbelopp
som syftar till att återställa en funktion i byggnader och mark och utförs med längre periodicitet än
ett år (när byggdelens livslängd når sitt slut).

•

Reinvesteringar (aktiveras i balansräkningen): Planerat underhåll över 10 basbelopp som syftar
till att återställa en funktion i byggnader och mark och utförs med längre periodicitet än ett år (när
byggdelens livslängd når sitt slut).

Skillnaden mellan ovan begrepp består således endast av utgiftens storlek. Lokalförvaltningen har angivit
att huvuddelen av ovan reinvesteringarna kan anses vara ej standardhöjande åtgärder, vilket överensstämmer med Svefas definition av planenligt underhåll. En grov gissning från Lokalförvaltningen är att cirka
80 procent kan anses vara ej standardhöjande.
De 20 procent som kan anses vara standardhöjande bedöms, såsom tidigare kommenterats, ligga inom
ramen för sådana standardhöjande åtgärder som ändå kan klassificeras som planenligt underhåll. Detta
innebär att Svefa anser att hela Lokalförvaltningens underhållsbehov bör ingå när underhållsplanerna jämförs med såväl Svefas som REPAB:s siffror.
Det kan även nämnas att en grov gissning från Lokalförvaltningen är att cirka 80 procent av kassaflödespåverkande underhåll aktiveras i balansräkningen och påverkar resultatet över en 25-årsperiod i form av avskrivningar och ränta (reinvesteringar) och 20 procent går över resultaträkningen innevarande år (underhållskostnader).
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9.1. Lokalförvaltningens underhållskostnader
Nedan tabell summerar Lokalförvaltningens underhållskostnader 2019, dvs den del av planenligt underhåll
som har kostnadsförts direkt (planerat underhåll under 10 basbelopp).
Ägd/Inhyrd Beskrivning av objekt
Ägd

Förskola

*

Grundskola

*

Gymnasieskola

*

Summa

*

38 927

4

60 388

0

7 911

0

107 226

4

320

0

45

0

365

0

39 246

4

60 433

0

7 911

0

107 590

4

Förvaltningsfastighet, inhyrd

4 539

2

1 457

5

747

0

6 743

7

Paviljong, inhyrd

2 373

1

1 857

6

4 230

7

6 912

3

3 314

11

747

0

10 974

14

46 158

7

63 748

11

8 658

0

118 564

18

Förvaltningsfastighet, ägd
Paviljong, ägd

Delsumma
Inhyrd

Delsumma
Summa

Total underhållskostnad i tusentals kronor efter ägande, objektsbeskrivning och typ av skola. Asterisk markerar antal skolobjekt
som saknar uppgift om underhållskostnad.

I tabellen nedan redovisas genomsnittlig underhållskostnad per kvadratmeter. Liksom vid redovisningen av
Lokalförvaltningens driftkostnader har underhållskostnaderna för respektive grupp av skolor fördelats efter
skolobjektens BRA yta. Detta innebär exempelvis att samtliga egenägda förskolor belastats med samma
underhållskostnad per kvadratmeter BRA.
Svefa noterar att inhyrda paviljonger belastats med samma underhållskostnad som egenägda skolobjekt.
Planenligt underhåll (underhållskostnad)
Ägd/Inhyrd Beskrivning av objekt

Underhållskostnad, kr/LOA

Underhållskostnad, kr/BRA

Förskola

Grundskola

Gymnasieskola

Förskola

Grundskola

Gymnasieskola

Förvaltningsfastighet, ägd

182

91

59

169

85

55

Paviljong, ägd

151

88

144

85

181

91

59

169

85

55

Förvaltningsfastighet, inhyrd

78

34

13

78

34

13

Paviljong, inhyrd

169

85

169

85

Delsumma

96

51

13

96

51

13

Summa

160

87

45

151

82

43

Ägd

Delsumma
Inhyrd

Genomsnittlig underhållskostnad per LOA och BRA efter ägande, objektkategori samt typ av skola. Notera att objekt som saknar lokalarea eller uppgift om underhållskostnad har uteslutits från sammanställningen.
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9.2. Lokalförvaltningens reinvesteringar
Lokalförvaltningen har tillhandahållit information om genomförda reinvesteringar på objektsnivå mellan
2011 och 2020, dvs den del av planenligt underhåll som aktiveras i balansräkningen (planerat underhåll
över 10 basbelopp). Reinvesteringarna för den undersökta skolportföljen summeras till 1,78 miljarder kronor på tio år, vilket motsvarar 178 mkr per år.
Notera att Lokalförvaltningens summerade reinvesteringar under denna period sannolikt varit högre än de
1,78 miljarder som redovisas i denna analys. Detta eftersom reinvesteringar sannolikt även gjorts i skolobjekt som inte längre ingår i Lokalförvaltningens skolportfölj och således inte utgör en del av denna analys.
Svefa noterar att det är ett stort antal skolobjekt i den undersökta portföljer som inte alls haft något planenligt underhåll i form av reinvesteringar under de senaste tio åren. Totalt 103 egenägda skolor och 215 inhyrda skolor, motsvarande 21 respektive 89 procent av ingående skolobjekt. En förklaring kan naturligtvis
vara att det inte genomförts några reinvesteringar, vilket framför allt torde vara aktuellt för inhyrda skollokaler då hyresvärden bör stå för planenligt underhåll. Även för egenägda lokaler är det tänkbart att reinvesteringar inte nödvändigtvis behöver ha genomförts under den senaste tioårsperioden. Som tidigare nämnt
sker större underhållsåtgärder vanligtvis stötvis.
Ytterligare en förklaring till varför flera av de skolobjekt som ingår i denna portföljanalys inte haft några
reinvesteringar mellan 2011 och 2020 torde vara att ett antal av dessa objekt inte funnits i Lokalförvaltningens skolportfölj under hela denna period. Exempel på detta skulle kunna vara nyproducerade skolobjekt
samt de skolobjekt som antingen förvärvats eller övertagits från annan nämnd under perioden 2011–2020.
Med samma anledning som ovan kan det också finnas ett antal objekt där det blir felaktigt att dividera reinvesteringarna med 10 år eftersom skolobjektet inte funnits i portföljen under hela denna tid.
Ägd/Inhyrd Beskrivning av objekt

Förskola

*

Grundskola

*

Gymnasieskola

*

Ägd

402 964

80

1 063 205

19

278 290

1

1 744 459 100

Förvaltningsfastighet, ägd
Paviljong, ägd

Delsumma
Inhyrd

Förvaltningsfastighet, inhyrd
Paviljong, inhyrd

Delsumma
Summa

Summa

22 187

3

54

0

425 151

83

1 063 259

19

278 290

1

1 766 700 103

5 579 109

1 757

30

1 298

24

8 633 163

17

22 241

*

35

3

52

5 579 126

1 757

65

1 298

24

8 633 215

430 730 209

1 065 016

84

279 587

25

1 775 333 318

Genomförda reinvesteringar mellan 2011–2020 i tusentals kronor efter ägande, objektsbeskrivning och typ av skola. Asterisk
markerar antal skolobjekt som saknar uppgift om underhållskostnad.

Av vad som framgår ovan är det svårt att göra en helt exakt beräkning av Lokalförvaltningens genomsnittliga reinvesteringar per kvadratmeter under 2011–2020. Dels på grund av att reinvesteringarna inte uteslutande avser skolobjektens hela tioårsperiod, dels på grund av att antalet kvadratmetrar vuxit under årens
lopp. Båda dessa faktorer talar för att reinvesteringarna per kvadratmeter kommer underskattas om summan av reinvesteringarna divideras med summan uthyrningsbar yta 2020.
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Svefa konstaterar att det är svårt att ge en helt rättvisande och exakt bild av Lokalförvaltningens reinvesteringar i men nedan tabell har tillgängliga siffror använts för att beräkna genomsnittliga reinvesteringar per
år. Beräkningen har gjorts genom att dividera Lokalförvaltningen summerade reinvesteringar 2011–2020
med Lokalförvaltningens summerade yta 2020. Därefter har kvoten dividerats med 10 år. Både yta och
reinvesteringar avser enbart de skolobjekt som ingår i denna portföljanalys.
Planenligt underhåll (reinvesteringar)
Ägd/Inhyrd Beskrivning av objekt
Ägd

Förvaltningsfastighet, ägd
Paviljong, ägd

Delsumma
Inhyrd

Underhållskostnad, kr/LOA

Underhållskostnad, kr/BRA

Förskola

Grundskola

Gymnasieskola

Förskola

Grundskola

Gymnasieskola

186

159

208

173

149

193

1 047

11

1 002

10

195

159

208

181

149

193

Förvaltningsfastighet, inhyrd

10

4

2

10

4

2

Paviljong, inhyrd

0

0

0

0

Delsumma
Summa

8

3

2

8

3

2

148

145

146

140

136

139

Genomsnittlig underhållskostnad (”reinvesteringar”) per LOA och BRA efter ägande, objektkategori samt typ av skola.

Notera att egenägda paviljongerna är få till antal varför reinvesteringar i dessa objekt får stor påverkan på
gruppens genomsnittliga reinvesteringar per kvadratmeter.

9.3. Lokalförvaltningens planenliga underhåll 2019
I tabellen nedan har Lokalförvaltningens underhållskostnad per kvadratmeter summerats med Lokalförvaltningens reinvesteringar 2011–2020 (årligt genomsnitt per kvadratmeter). Nedan tabell ger en översiktlig
bild av Lokalförvaltningens planenliga underhåll per kvadratmeter.
Planenligt underhåll

Planenligt underhåll, kr/LOA

Ägd/Inhyrd Beskrivning av objekt
Ägd

Förskola

Grundskola

Gymnasieskola

Förskola

Grundskola

Gymnasieskola

368

250

267

342

234

248

1 198

99

0

1 146

95

0

376

250

267

350

234

248

Förvaltningsfastighet, inhyrd

88

38

15

88

38

15

Paviljong, inhyrd

169

85

0

169

85

0

Förvaltningsfastighet, ägd
Paviljong, ägd

Delsumma
Inhyrd

Planenligt underhåll, kr/BRA

Delsumma

104

54

15

103

54

15

Summa

308

232

191

292

218

182

Beräkning av Lokalförvaltningens planenliga underhåll per LOA och BRA efter ägande, objektkategori samt typ av skola.

Ovan siffror för egenägda skolor används när Lokalförvaltningens planenliga underhåll jämförs mot REPAB
samt Svefas marknadsbedömning.
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10. Underhållsbehov och eftersatt underhåll
Detta avsnitt innehåller en granskning av Lokalförvaltningens framtida underhållsbehov samt framtida underhållsplan. Även en översiktlig nyckeltalsjämförelse mot REPAP och Svefas bedömning av marknadsmässiga underhållsnivåer för Lokalförvaltningens egenägda bestånd redovisas.

10.1. Framtida underhållsbehov
Det har inte varit möjligt att genomföra annat än stickprovsvisa och översiktliga besiktningar av objekten
inom ramen för uppdraget. Bedömningar och slutsatser nedan vad gäller eftersatt underhåll bygger därmed
på analyser av den information som har erhållits från Lokalförvaltningen.
Svefa har erhållit uppgifter om Lokalförvaltningens framtida underhållsbehov. Nedan utklipp är från Lokalförvaltningens powerpointpresentation ”Underhållsbehov 2021–2030” och redogör för Lokalförvaltningens
underhållsbehov de kommande tio åren.
I powerpoint-bilden nedan redovisas årligt underhållsbehov 2021–2030.
•

De lila staplarna illustrerar underhållsbehovet.

•

De grön-blå staplarna visar på investeringsbehovet till följd av myndighetskrav såsom energieffektivisering, innemiljöåtgärder, m.m. Lokalförvaltningen har tidigare räknat in denna typ av investeringar som en del av underhållsbehovet, men eftersom det till viss del handlar om nyinvesteringar
har dessa separerats från underhållsbehovet. Lokalförvaltningen nämner dock att gränsdragningen
kan vara svår samt att denna typ av investeringar till viss del ersätter underhållsåtgärder som annars genomförts.

•

Blå linje visar underhållsbehovet om underhållet vore i nivå med ett nationellt nyckeltal. Det nationella nyckeltalet har beräknats av Lokalförvaltningen genom att utgå från REPAB:s jämförelsesiffror
för planenligt underhåll. Enligt Lokalförvaltningens beräkningar bör Göteborgs skolfastigheter ligga
i övre delen av REPAB:s intervall. Därtill har justeringar för en storstadsfaktor gjorts.

Notera att en tydlig puckel för underhållsbehovet 2021 återfinns vilket delvis synliggör Lokalförvaltningens
eftersatta underhåll.
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Utklipp från Lokalförvaltningens powerpointpresentation ”Underhållsbehov 2021-2030”

I nedan powerpoint-bild fördelas underhållsbehovet de kommande tio åren efter ”normalt” underhållsbehov
(4,7 mdkr), eftersatt underhåll (4,0 mdkr) samt myndighetskrav, m.m. (1,3 mdkr). Summeras posterna uppgår det framtida behovet de kommande tio åren till 10 mdkr. Notera att underhållsbehovet omfattar fler
verksamheter än skolor.
Med ”normalt” underhållsbehov avses underhåll i nivå med det framräknande nationella nyckeltalet och
med eftersatt underhåll avses den del av underhållsbehovet som överstiger detta nationella nyckeltal.

Utklipp från Lokalförvaltningens powerpointpresentation ”Underhållsbehov 2021-2030”
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Diagrammet nedan visar hur underhållsbehovet de kommande tio åren fördelar sig mellan Lokalförvaltningens verksamheter. Diagrammet visar att omkring 76 procent av underhållsbehovet är hänförligt till Lokalförvaltningen förskolor, grundskolor samt gymnasieskolor. Utav underhållsbehovet om 10 mdkr kan alltså
omkring 7,6 mdkr kopplat till Lokalförvaltningen skolbestånd.

Utklipp från Lokalförvaltningens powerpointpresentation ”Underhållsbehov 2021-2030”

Vad gäller det eftersatta underhållet ser fördelningen ut enligt följande, dvs cirka 87 procent av det eftersatta underhållet är hänförligt till Göteborgs skollokaler.

Utklipp från Lokalförvaltningens powerpointpresentation ”Underhållsbehov 2021-2030”
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I en muntlig avstämning med Lokalförvaltningen konstateras att underhållsbehovet 2021–2030 i Göteborgs
stads skolfastigheter i grova drag kan sammanfattas enligt nedan:
Per kvm
Göteborgs stads underhållsbehov
i skolor (2021-2030)

Totalt
(mdkr)

LF BRA

Svefa BRA

Svefa LOA

Totalt behov inkl. myndighetskrav

7,6 mdkr

654

695

745

… varav planenligt

3,2 mdkr

278

295

316

… varav eftersatt

3,5 mdkr

299

318

341

… varav myndighetskrav

0,9 mdkr

77

82

87

Framtida underhållsbehov 2021–20230, totalt och per kvm. Med ”LF BRA” avses Lokalförvaltningens uppgift om 1 162 000
BRA.

I tabellen ovan har underhållsbehovet fördelats efter skolbeståndets area. I avsnitt 4 konstateras att Lokalförvaltningens summerade ytuppgifter till viss del skiljer sig mot de ytuppgifter som Svefa använder i denna
rapport. Stor del av skillnaden kan förklaras av att Svefa använder sig av LOA medan Lokalförvaltningen
uttrycker ytan i BRA. Ytterligare en förklaring är att Svefa exkluderat objekt som inte längre utgör en del av
Lokalförvaltningens skolbestånd, exempelvis skolor som rivits och överlämnats till fastighetskontoret.
Exakt vilka skolobjekt som ingår i Lokalförvaltningens ovan sammanställning av underhållsbehovet 2021 –
2030 har Svefa inte kännedom om, men underhållsbehovet har dividerats med de ytuppgifter som Svefa
har kännedom om. Ytuppgifterna redovisas nedan:
•
•
•

Lokalförvaltningen BRA: 1 162 000 kvm (Svefa har ej kännedom om exakt vilken yta som avses)
Svefa BRA: 1 090 016 kvm
Svefa LOA: 1 020 612 kvm

Lokalförvaltningen har även beräknat underhållsbehovet för skollokaler mellan 2031–2040, vilket bedöms
uppgå till cirka 3,5 miljarder kronor. Därtill kommer ungefär 0,9 miljarder behöva investeras i befintliga fastigheter till följd av myndighetskrav. Enligt Lokalförvaltningen ger dessa siffror en indikation på Lokalförvaltningens långsiktiga underhållsbehov efter att eftersatt underhåll har hanterats (inkl. myndighetskrav vilket
av Lokalförvaltningen inte längre definieras som underhåll). I nedan tabell redovisas detta behov:
Per kvm
Göteborgs stads underhållsbehov
i skolor (2031-2040)

Totalt
(mdkr)

LF BRA

Svefa BRA

Svefa LOA

Långsiktigt underhållsbehov

4,4 mdkr

378

402

430

… varav planenligt

3,5 mdkr

301

320

343

… varav myndighetskrav

0,9 mdkr

77

82

87

Framtida underhållsbehov 2021–20230, totalt och per kvm. Med ”LF BRA” avses Lokalförvaltningens uppgift om 1 162 000
BRA.

Summeras underhållsbehovet för skolor (inkl. myndighetskrav) 2021–2040 uppgår det till cirka 12 mdkr.
I nästa avsnitt redovisas Lokalförvaltningens underhållsplaner. Dessa är på en detaljerad nivå fördelade per
skolobjekt. Planerna överensstämmer till stor del med ovan redovisade siffror. Dock är vissa delar av ovan
redovisat underhåll inte inkluderade i dessa planer, se nästa avsnitt.
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10.2. Underhållsplaner
Svefa har också erhållit detaljerade uppgifter om Lokalförvaltnings underhållsplaner som är fördelade på
objektsnivå. Underhållsplanerna är uppdelade i två delar: i) eftersatt underhåll, samt ii) underhållsbehov
2021–2040 fördelat i tvåårsintervall.
Underhållsplanerna är omfattande och Lokalförvaltningen har tagit fram underhållsplaner för nästan samtliga av Lokalförvaltningens egenägda skolobjekt. Endast fem skolobjekt saknar någon underhållsplan, vilket
exempelvis handlar om en nybyggd förskola samt ett skolobjekt som nyligen togs över av fastighetskontoret.
Summeras dessa underhållsplaner uppgår planenligt underhåll (inkl. eftersatt underhåll) till cirka 9,1 mdkr
kronor. Detta är lägre än det sammanlagda underhållsbehovet om cirka 12 miljarder kronorna som redovisades i föregående avsnitt.
Lokalförvaltningen har förklarat att skillnaderna kan förklaras av två delar:
•

Ett underhållsbehov om cirka 1,0 miljarder kronor för schablonberäknade utgifter har ännu inte
kunnat inte portionerats ut på objektsnivå. Dessa schablonberäknade utgifter består exempelvis av
utbyte av ledningar i mark, sanitetsutrustning samt elcentraler.

•

Investeringsbehovet till följd av myndighetskrav har inte inkluderats i underhållsplanerna. Dessa
investeringar väntas uppgå till cirka 1,8 miljarder under tidsperioden 2021–2040.

I och med ovan förklaring överensstämmer Lokalförvaltningens redovisade underhållsbehov med Lokalförvaltningens underhållsplan. Mindre skillnader och avvikelser förekommer dock vilket Lokalförvaltningen
bland annat förklarar med att underhållsplanerna är ett levande dokument där uppdateringar kontinuerligt
görs.

Kommentar eftersatt underhåll
Det eftersatta underhåll som framgår i Lokalförvaltningens underhållsplaner uppgår till 2,2 mdkr varav cirka
0,2 mdkr är fördelade på skolobjekt som utgått, projektfastigheter, inhyrda objekt eller objekt som inte alls
finns bland de 729 skolobjekt som Svefa fått information om.
Det eftersatta underhållet som redovisas ovan (2,2 mdkr) är lägre än det eftersatta underhållet som redovisades i föregående avsnitt och som uppgick till cirka 3,5 mdkr. Lokalförvaltningen förtydligar detta genom
att förklara att en viss andel av det eftersatta underhållet (cirka 1,3 mdkr) räknats in i underhållsplanerna för
2021 – 2040. Se kommentar nedan.

Kommentar underhållsplaner 2021–2040
Summeras de tillhandahållna underhållsplanerna mellan 2021 och 2040 uppgår summan till 6,9 mdkr, vilket
motsvarar ett underhållsbehov om nästan 346 miljoner kronor per år. Utav dessa avser 6,6 mdkr egenägda
objekt. Resterande 0,3 mdkr avser objekt som utgått, projektfastigheter, inhyrda objekt eller objekt som inte
alls finns bland de 729 skolobjekt som Svefa fått information om.
En viss andel av ovan underhållsbehov (cirka 1,3 mdkr) har i föregående avsnitt betraktats som eftersatt
underhåll.
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Översikt Lokalförvaltningens underhållsplaner, schabloner samt myndighetskrav
I nedan tabell görs en ungefärlig sammanställning av Lokalförvaltningens framtida underhållsbehov i skolor
mellan 2021 – 2040 (inkl. eftersatt underhåll, schabloner för ledningar, m.m. samt myndighetskrav). Med
”Övriga” avses objekt som utgått, projektfastigheter, inhyrda objekt eller objekt som inte alls finns bland de
729 skolobjekt som Svefa fått information om. Ytterligare ett par förtydligande kommentarer återfinns nedanför tabellen.
Summa underhållsbehov skolor, tkr
Eftersatt underhåll (del av)
Underhållsplaner 2021-2040

Egenägda
förskolor

Egenägda
grundskolor

Egenägda
gymnasieskolor

Övriga*

Totalt

Not

380 340

1 365 399

214 068

224 543

2 184 351

1

2 020 217

3 862 345

683 159

348 717

6 914 438

2

… varav eftersatt

249 331

775 600

155 473

135 244

1 315 649

3

Schablontillägg för ledningar, m.m.

200 572

623 925

125 069

50 433

1 000 000

4

Schablontillägg myndighetskrav

361 030

1 123 066

225 124

90 780

1 800 000

5

2 962 160

6 974 736

1 247 421

714 473

11 898 790

LOA

214 794

668 164

133 937

n/a

n/a

BRA

228 789

713 467

143 830

n/a

n/a

Summa underhållsbehov

6

Lokalförvaltningens underhållsbehov 2021–2040 inkl. eftersatt underhåll, schabloner för ledningar, m.m. samt myndighetskrav
angivet i tusentals kronor.

Nedan ges ytterligare kommentarer kring hur underhållsbehovet i ovan tabell har fördelats:
1.

Underhållsplaner för delar av eftersatt underhåll (2,2 mdkr)

2.

Underhållsplaner 2021–2040 som till viss del innehåller eftersatt underhåll (6,9 mdkr)

3.

Andelen eftersatt underhåll som ingår i underhållsplanerna 2021–2040 (cirka 1,3 mdkr). Dessa har
fördelats efter uthyrningsbar lokalarea. Undantag gäller dock för ”Övriga” skolobjekt vars andel har
beräknats efter kategorins fördelning av eftersatt underhåll (del av), se not 1.

4.

Schablontillägget för ledningar, m.m. (1 mdkr). Dessa har fördelats efter uthyrningsbar lokalarea.
Undantag gäller dock för ”Övriga” skolobjekt vars andel har beräknats efter kategorins fördelning
av underhållsplanerna 2021–2040, se not 2.

5.

Utgifter för åtgärder till följd av myndighetskrav de kommande 20 åren (cirka 1,8 mdkr). Dessa har
fördelats efter uthyrningsbar lokalarea. Undantag gäller dock för ”Övriga” skolobjekt vars andel har
beräknats efter kategorins fördelning av underhållsplanerna 2021–2040, se not 2.

6.

Ytuppgifterna för de skolor som avses i underhållsplanerna redovisas som LOA och som BRA.
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I tabellen nedan har ovan underhållsbehov delats med 20 år samt med skolobjektens summerade lokalarea. Notera att eftersatt underhåll är fördelade på två poster samt att nyckeltalen för eftersatt underhåll
måste dubbleras om avsikten är att hantera det eftersatta underhållet på 10 år istället för 20 år.
Summa underhållsbehov skolor, kr/LOA

Egenägda
förskolor

Egenägda
grundskolor

Egenägda
gymnasieskolor

Övriga*

Totalt exkl.
"övriga"

Eftersatt underhåll (del av)

89

102

80

n/a

96

Underhållsplaner 2021-2040

470

289

255

n/a

323

… varav eftersatt

58

58

58

n/a

58

Schablontillägg för ledningar, m.m.

47

47

47

n/a

47

Schablontillägg myndighetskrav

84

84

84

n/a

84

Summa underhållsbehov

690

522

466

n/a

550

Lokalförvaltningens underhållsbehov 2021–2040 inkl. eftersatt underhåll, schabloner för ledningar, m.m. samt myndighetskrav
angivet i genomsnitt per år och kvadratmeter LOA.

Nedan tabell är samma som ovan fast beräknade utefter skolobjektens BRA.
Summa underhållsbehov skolor, kr/BRA

Egenägda
förskolor

Egenägda
grundskolor

Egenägda
gymnasieskolor

Övriga*

Totalt exkl.
"övriga"

Eftersatt underhåll (del av)

83

96

74

n/a

90

Underhållsplaner 2021-2040

442

271

237

n/a

302

… varav eftersatt

54

54

54

n/a

54

Schablontillägg för ledningar, m.m.

44

44

43

n/a

44

Schablontillägg myndighetskrav

79

79

78

n/a

79

Summa underhållsbehov

647

489

434

n/a

515

Lokalförvaltningens underhållsbehov 2021–2040 inkl. eftersatt underhåll, schabloner för ledningar, m.m. samt myndighetskrav
angivet i genomsnitt per år och kvadratmeter BRA.

Nedan tabeller summerar ovan underhållsbehov i grupperna planenligt underhåll (inkl. myndighetskrav och
schabloner för ledningar) samt eftersatt underhåll. Planenligt underhåll har fördelats på 20 år medan eftersatt underhåll har fördelats på 10 år.
Summa underhållsbehov skolor, kr/LOA

Egenägda
förskolor

Egenägda
grundskolor

Egenägda
gymnasieskolor

Övriga*

Totalt

Eftersatt underhåll (10 år)

293

320

276

n/a

309

Planenligt underhåll (20 år)

543

362

328

n/a

396

Planenligt underhåll (20 år) exkl.
myndighetskrav

459

278

244

n/a

311

Lokalförvaltningens underhållsbehov 2021–2040 fördelat på planenligt och eftersatt underhåll angivet i genomsnitt per år och
kvadratmeter LOA.
Summa underhållsbehov skolor, kr/BRA

Egenägda
förskolor

Egenägda
grundskolor

Egenägda
gymnasieskolor

Övriga*

Totalt

Eftersatt underhåll (10 år)

275

300

257

n/a

289

Planenligt underhåll (20 år)
Planenligt underhåll (20 år) exkl.
myndighetskrav

510

339

305

n/a

370

431

260

227

n/a

292

Lokalförvaltningens underhållsbehov 2021–2040 fördelat på planenligt och eftersatt underhåll angivet i genomsnitt per år och
kvadratmeter BRA.
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När Lokalförvaltningen själva redovisar skolbeståndet långsiktiga underhållsbehov (exkl. eftersatt underhåll)
per kvadratmeter avses ibland ”planenligt underhåll (20 år) exkl. myndighetskrav (BRA)”. Enligt Svefas
uträkning uppgår denna kvot till 292 kr/kvm (BRA), vilket till stor del överensstämmer med Lokalförvaltningens egna beräkningar då denna kvot uppskattas till ungefär 300 kr/kvm (BRA).
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10.3. Underhållsplaner 2021 – 2040
I detta avsnitt görs en närmare genomgång av de underhållsplaner som avser 2021–2040. Notera att schabloniserade utgifter för myndighetskrav samt ledningar, m.m inte ingår i nedan underhållsplaner (totalt cirka
2,8 mdkr). Likaså ingår enbart delar av eftersatt underhåll i dessa planer (cirka 2,2 mdkr). Planerna är på
objektsnivå och är indelade i 2-års intervaller.
Summeras underhållsplanerna mellan 2021 och 2040 uppgår summan till 6,9 mdkr, vilket motsvarar ett
underhållsbehov om nästan 346 miljoner kronor per år. Utav dessa avser 6,6 mdkr egenägda objekt. Resterande 0,3 mdkr avser objekt som utgått, projektfastigheter, inhyrda objekt eller objekt som inte alls finns
bland de 729 skolobjekt som Svefa fått information om.
Nedan diagram visar hur dessa 6,6 mdkr fördelar sig över tid:

Underhållsplan 2021–2040.

De planerade underhållskostnaderna är fördelade efter följande kostnadsposter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mark
Utvändigt
Invändigt
Okategoriserat
VVS
El
Transportanordningar
Styr och övervakning
Utrustning
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Tabellen redovisar hur underhållsplanerna fördelar sig mellan de olika underhållsåtgärderna.

Fördelning av planerat underhåll 2021-2040 egenägda skollokaler.

Underhållsbehovet om 6,6 mdkr de kommande tjugo åren motsvarar ett underhållsbehov om 323 kr/kvm
(LOA).
Tabellen nedan redovisar hur underhållsbehovet fördelar sig efter tid och typ av skola uttryck som underhållsbehov per kvm och år. Underhållsbehovet i varje 2-års intervall har dividerats med 2 för att spegla ett
årsgenomsnitt.
Tidsperiod

Förskola

Grundskola

År 21–22

334

186

Gymnasieskola
130

Samtliga
210

År 23–24

529

224

338

303

År 25–26

416

347

415

371

År 27–28

395

231

125

251

År 29–30

482

320

411

366

År 31–32

379

241

119

254

År 33–34

466

239

172

278

År 35–36

541

301

211

340

År 37–38

633

421

242

442

År 39–40

529

380

388

412

Hela perioden

470

289

255

323

Underhållsbehov 2021–2040 mätt som kronor per kvadratmeter (LOA) och år i egenägda skollokaler efter typ av skola och år.
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Diagrammet nedan redovisar hur underhållsplanerna fördelar sig över tid och efter byggår. Notera att skolobjekt som antingen saknar uppgift om byggår eller underhållsbehov inte inkluderats i nedan beräkning.

Underhållsbehov mätt som kronor per kvadratmeter (LOA) för egenägda skolor efter skolobjektets byggår

Det kan tyckas märkligt att skollokaler som är byggda 2001–2010 är de skolor som har störst underhållsbehov från och med 2027 och framåt. Lokalförvaltningen har noterat att möjliga förklaringar till detta exempelvis kan vara:
•
•
•

Under 2010–2020 byggdes många förskolor, vilka har högre underhållsbehov.
Dessa objekt är mer ”ytsnåla” med högre koncentration av teknisk utrustning.
Objekten har en förhållandevis hög andel storkök. Enligt tidigare hyresmodell innebär högre tekniska krav inte nödvändigtvis högre hyror vilket drev på den tekniska koncentrationen.

Tabellen nedan visar samma som ovan diagram fast i tabellform.
Underhåll

1850-1950

1951-1975

1976-2000

2001-2010

2010<

År 21–22

186

191

331

245

81

År 23–24

371

304

386

267

74

År 25–26

311

397

527

475

111

År 27–28

193

264

270

530

153

År 29–30

340

395

430

524

167

År 31–32

227

207

297

388

268

År 33–34

194

235

361

421

316

År 35–36

232

296

407

762

308

År 37–38

375

488

540

653

191

År 39–40

333

444

519

542

239

Hela perioden

276

322

407

481

191

Underhållsbehov mätt som kronor per kvadratmeter (LOA) och år för egenägda skolor efter skolobjektets byggår.
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10.4. REPAB – Planenligt underhåll
I tabellen nedan redovisas nyckeltal avseende planenligt underhåll för förskola och skola inhämtade från
REPAB, år 2019. Nyckeltalen baseras på långsiktiga underhållsplaner för ett stort antal skolfastigheter av
varierande ålder. Medianvärdet för planenligt underhåll uppgår till 191 kr/kvm (BRA) för förskola och 180
kr/kvm (BRA) för övriga skolor.
Förskola

Grundskola/Gymnasieskola

Underhåll, kr/kvm BRA
Planerat underhåll

Låg

Normal

Hög

Låg

Normal

Hög

125

191

283

116

180

259

Nyckeltal för planenligt underhåll (kr/BRA) inhämtade från REPAB, 2019.

Nedan följer en kort beskrivning av hur planenligt underhåll definieras.
Planerat underhåll – utgifter för underhåll och åtgärder med periodicitet längre än ett år.

10.5. Svefa – Planenligt underhåll
I tabellen nedan redovisas av Svefa schablonmässigt och långsiktigt bedömda nivåer för planenligt underhåll för Lokalförvaltningens egenägda skolobjekt fördelat på förskola, grundskola och gymnasieskola.
Bedömda nivåer för planenligt underhåll baseras på Svefas bedömning vad en sannolik köpare skulle
räkna med vid ett eventuellt förvärv.
Underhåll, kr/kvm LOA

Förskola

Grundskola

Gymnasieskola

Undre 25 percentil

175

135

137

Medianvärde

195

149

145

Övre 75 percentil

207

162

156

Medelvärde

185

141

141

Av Svefa bedömda långsiktiga nivåer för planenligt underhåll (kr/LOA) för Lokalförvaltningens egenägda skolobjekt, fördelat på
respektive typ av skola.

Medelvärdet av Svefas bedömda driftkostnader för Lokalförvaltningens skolobjekt uppgår till 185 kr/kvm för
förskola, 141 kr/kvm för grundskola samt 141 kr/kvm för gymnasieskola.
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10.6. Jämförande analys avseende planenligt underhåll
Nedan presenteras tre diagram uppdelade per typ av skola, som redovisar en jämförelse av planenligt underhåll för egenägda skolor som har presenterats ovan i detta avsnitt, från REPAB, Svefa och Lokalförvaltningens planenliga underhåll, såväl historisk som framtida behov.
I diagrammet nedan redovisas en jämförande analys för planenligt underhåll avseende förskola.
Kr/LOA

Kr/LOA
Kr/LOA
Kr/BRA

Kr/LOA

Jämförande analys planenligt underhåll, förskola. Grön prick markerar medianvärden, gul prick markerar viktade medelvärden.
Intervallen i staplarna redovisar övre och undre kvartil.
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I diagrammet nedan redovisas en jämförande analys för planenligt underhåll avseende grundskola.
Kr/LOA

Kr/LOA
Kr/LOA
Kr/BRA

Kr/LOA

Jämförande analys planenligt underhåll, grundskola. Grön prick markerar medianvärden, gul prick markerar viktade medelvärden. Intervallen i staplarna redovisar övre och undre kvartil.

I diagrammet nedan redovisas en jämförande analys för planenligt underhåll avseende gymnasieskola.
Kr/LOA

Kr/LOA
Kr/LOA
Kr/BRA
Kr/LOA

Jämförande analys planenligt underhåll, gymnasieskola. Grön prick markerar medianvärden, gul prick markerar viktade medelvärden. Intervallen i staplarna redovisar övre och undre kvartil.
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I diagrammen ovan redovisas Lokalförvaltningens nyckeltal även som kronor per bruksarea (kr/BRA). De
mest relevanta jämförelserna görs genom att jämföra REPAB mot Lokalförvaltningens nyckeltal uttryckt i
kr/BRA medan Svefas bedömda nyckeltal mest relevant jämförs mot Lokalförvaltningens andra nyckeltal,
det vill säga kr/kvm LOA.
Vad gäller underhållsnivån 2019 ligger Lokalförvaltningen en bra bit över Svefas bedömning och i övre
delen av REPAB.s intervall.
Av vad som framgår ovan är Svefas bedömning att långsiktigt och planenligt underhåll för Lokalförvaltningens skolbestånd över tid bör ligga i nivå med REPAB:s genomsnitt, även om skillnader kan förekomma
under särskilda perioder samt mellan enskilda skolobjekt.
Utifrån redovisade diagram noteras att Lokalförvaltningens kostnader för långsiktigt och planenligt underhåll
per 2020-12-31 är högre än Svefas bedömda motsvarande underhållskostnader för samtliga skoltyper.
Skillnaden mellan medianvärdet för Svefas bedömda underhållskostnader och Lokalförvaltningens underhållskostnader för 2019 uppgår till 101 – 181 kronor per LOA.
Om Lokalförvaltningens historiska underhållsnivå (planenligt underhåll 2019, mätt som kr/LOA) skulle motsvara den nivå som Svefa bedömt som rimlig skulle Lokalförvaltningens årliga underhåll för det egenägda
beståndet vara cirka 120 mkr lägre jämfört med idag.
Om Lokalförvaltningens långsiktiga underhållsbehov 2021–2040 (exkl. eftersatt underhåll) ställs i relation till
Svefas bedömning av rimligt underhåll motsvarar den summerade skillnaden till cirka 240 mkr per år.
Om i stället REPAB:s medianvärden för planenligt underhåll sätts i relation till Lokalförvaltningens historiska
underhållsnivå (planenligt underhåll 2019, mätt som kr/BRA) uppgår den summerade skillnaden till cirka 90
mkr per år.
Jämförs REPAB:s medianvärden med Lokalförvaltningens långsiktiga underhållsbehov 2021–2040 (exkl.
eftersatt underhåll) uppgår skillnaden till sammanlagt cirka 210 mkr per år.
Se vidare i avsnitt 8.4 vad gäller jämförelser mellan Lokalförvaltningens kostnader mot Svefas bedömda
kostnader respektive REPAB:s medianvärden (i tillämpliga delar).
Det kan noteras att det framtida underhållsbehovet för förskolor är synnerligen högt, även om eftersatt underhåll inte räknas med.
Inkluderas eftersatt underhåll in i jämförelsen framgår att Lokalförvaltningens underhåll kommer ligga på
mycket höga nivåer de kommande tio åren.
Notera dock att gränsdragningen för vad är planenligt underhåll ibland kan vara svår. Enligt Lokalförvaltningens mening bör utgifter till följd av anpassningar i befintliga lokaler på grund av exempelvis myndighetskrav inte inkluderas i planenligt underhåll. Svefas bedömning är dock att detta nog ändå får betraktas
som en del av det planenliga underhållet, i synnerhet med tanke på att dessa åtgärder till viss del ersätter
åtgärder som annars vore en del av underhållsbudgeten.
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11. Arrendeavgifter
Lokalnämnden betalar årligen cirka 38 Mkr i markarrende till fastighetsnämnden. Enligt den information
Svefa har erhållit uppgick kostnaden för markarrende avseende kommunens 487 egenägda skolobjekt till
ungefär 26 mkr under 2020. Noterbart är dock att detta är en intern kostnad från Lokalnämnden till Fastighetsnämnden.
I Svefas bedömning av Lokalförvaltningens egenägda skolobjekt är avgifter avseende markarrende inte
beaktade, då värdebedömningen förutsätter att varje skolobjekt inrymmer den markareal som krävs för att
utgöra ett ändamålsenligt skolobjekt.

12. Fastighetsskatt
Fastigheter som till övervägande del inrymmer skolverksamhet är i regel taxerade som specialenheter
(800-serien) och är skattebefriade. Eventuella objekt som utgör föremål för fastighetsskatt och eventuell
kostnad härför har inte beaktats.
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13. Projektfastigheter
Av Lokalförvaltningens egenägda skolobjekt har Svefa kategoriserat totalt 29 objekt under benämningen
”projektfastighet”, vilket avser objekt där nybyggnation är pågående eller objekt där ny skolbyggnad planeras att uppföras. Av projektfastigheterna utgörs 25 objekt av förskola, tre av grundskola och ett av gymnasieskola. Projektfastigheterna planeras att vara färdigställda under 2021–2027, varav drygt hälften av objekten under år 2021 och 2022.
För 11 av de 29 objekten kategoriserade som projektfastighet har areauppgifter för pågående/planerad
byggnation erhållits. Total areauppgift (LOA) för dessa objekt uppgår till cirka 12 000 kvm, med en spridning per objekt inom intervallet 750 – 1 700 kvm. Objekten är geografiskt utspridda i kommunen inom lägeskategori A-C och planeras att vara färdigställda under 2021–2023. Samtliga objekt avser förskolor. Objekten redovisas i tabellen nedan.
Projektfastigheter
Objekt-ID

Objektnamn

Kommentar från LF

Verksamhet

Byggår

Läge

LOA

409040

Lillhagsparken, ny fsk

301280

Kv Makrillen, förskola

2021-10-01

Förskola

2021

C

1 595

Förskola

2021

B

211060

Kvibergs broväg, fsk

2021-08-01

1 096

Förskola

2021

C

512140

Örtugsgatan, fsk

850

Förskola

2021

B

850

415020

Rambergsstadens förskola

411010

Backa Kyrkogata, ny fsk

Hoppet, klart mars 2022

Förskola

2021

B

801

Förskola

2022

C

1 676

110170

Kullegatan, fsk

2022-03-01

Förskola

2022

A

1 323

702140

Temperaturgatan Ny förskola 2022-01-01

Förskola

2022

C

900

525300

Berguven 4, ny fsk.

Förskola

2022

B

797

705180

Torslanda Torg 8

Förskola

2022

B

769

703140

Svartedalsgatan 4, FS

Förskola

2023

C

Summa

1 178
11 835

Skolobjekt kategoriserade som projektfastighet, där areauppgifter för pågående/planerad byggnation har erhållits.

För resterande 18 objekt kategoriserade som projektfastighet har areauppgifter ej erhållits, alternativt har
areauppgifter för gammal byggnation som ska ersättas med nybyggnation erhållits.
Objekten redovisas i tabellen nedan med kommentar från Lokalförvaltningen.

74 (93)

Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm

Ordernummer: 175 375
Lokalförvaltningens Skolfastigheter - Göteborgs Stad

2021-04-13

Projektfastigheter
Objekt-ID

Objektnamn

Kommentar från LF

Verksamhet

Gymnasieskola

402050

Lundbygymnasiet/Finska skolan

Största delarna av Lundgymnasiet
rivs. Byggs ny 7-9 skola. Ska även
innehålla kulturskola och 2 st
fullmåttshallar enl IOFF-standard.

608010

Bläseboskolan

Ny skola ska byggas, projektnummer 13357. PL Anders Wictorin

Grundskola

521030

Nya Åkeredsskolan

Nya Åkeredsskolan, Planeras rivs
under höst 2021 för att ersättas
med expansion som en ny skola på
samma plats.

Grundskola

509090

Orkestergatan 35 - Skall RIVAS våren 2020

Ny förskola ska byggas, projektnummer 13870. PL Mohammed
Raza

Förskola

525030

Sandåsskolan

Skolan är tomställd sedan 2015.
Ingen hyresintäkt. Pågår förstudie
att bygga om till f-skola.

Grundskola

302040

Kanngjutaregatan 1 - RIVS Mars 2020

Ny förskola ska byggas, projektnummer 11655. PL Mohammed
Sadi

Förskola

709071

Långströmsgatan 32-34 Förskola EGEN RIVS HÖSTEN 2020

Ny förskola ska byggas, projektnummer 14105. PL Cecilia Lundqvist

Förskola

403130

Slättadammsgatan 12

Detaljplanearbete pågår. Planeras
att bygga en ny förskola på fastigheten. Projekt ej beställt.

Förskola

401370

Plåtslagaregatan 19 (9) Skall RIVAS våren 2020

Ny förskola ska byggas, projektnummer 1244. PL Johan Törnqvist

Förskola

414011

Biskopsgården 8 Förskola NY

Ny ej klar

Förskola

413770

Friedländers gata 20, ny förskola

2022-04-01

Förskola

302010

Kanngjutaregatan 1, ny förskola

2021-10-01

Förskola

306060

Kosmosgatan, ny förskola

2023-03-01

Förskola

412800

Litteraturgatan Förskola

Ny ej klar

Förskola

102100

Ostindiegatan, fsk

Gamla riven

Förskola

401380

Plåtslagergatan 19, ny förskola

Miraallén 64

Förskola

101030

Rörmyren, fsk

Ny ej klar

Förskola

508140

Trollbärsvägen, fsk

2027-01-01

Förskola

Skolobjekt kategoriserade som projektfastighet, där areauppgifter för pågående/planerad byggnation ej har erhållits.
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Vidare betraktas skolobjekt där byggnation enligt erhållet underlag är pågående, men där verksamhet bedöms vara i drift och som i erhållet underlag har tilldelats en hyresnivå för 2020, ej som projektfastigheter
och behandlas således som färdigställda skolobjekt. Detta avser fem objekt, vilka redovisas i tabellen nedan.
Objekt-ID

Objektnamn

Verksamhet

Byggår

Läge

LOA

301070

Luftvärnsvägen 23

Förskola

2022

B

1 595

515100

Björkåsskolan, ny

Grundskola

2024

B

1 096

517260

Nya Slottsbergsskolan

Grundskola

2021

B

850

301170

Kvibergskolan 4–9

Grundskola

2021

B

850

401400

Lindholmens tekniska gymnasium

Gymnasieskola

2021

A

801

Summa

5 192

Skolobjekt som betraktas som färdigställda då verksamhet bedöms vara i drift och som i erhållet underlag har tilldelats en
hyresnivå för 2020.
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Avsnitt C – Analys av nyproduktionsprojekt
I detta avsnitt analyseras Lokalförvaltningens nyproduktion utifrån tillhandahållna nyckeltal och med
jämförelser med jämförbara projekt i Sverige.

14. Underlag från Göteborgs Stad
Svefa har erhållit ett något bristfälligt underlag från Lokalförvaltningen avseende deras genomförda skolprojekt. Svefa har begärt ett mer utförligt underlag, men Lokalförvaltningen har hänvisat till att det av olika
anledningar inte har varit möjligt att sammanställa hela det material som Svefa har efterfrågat.
Förutom underlaget från Lokalförvaltningen har Svefa dessutom erhållit ett underlag från Stadsledningskontoret. Detta avser en enklare sammanställning gällande jämförelser av prognostiserade projektkostnader
(efter avslutad förstudie) kontra faktiskt utfall av kostnader för att bygga grundskolor och förskolor. Stadsledningskontorets information är ursprungligen sammanställd av Lokalsekretariatet (numera Avdelning för
Planering och Analys inom Stadsledningskontoret) och härrör från tillgängliga uppgifter i Lokalförvaltningens projektdatabas Antura Projects. Informationen har sammanställts kopplat till Lokalsekretariatets tidigare
ansvar för stadens hyresmodell och syftet var att kunna följa lokalkostnadsutvecklingen över tid och bedöma belastningen på hyresmodellen. Informationen är således inte specifikt framtagen att utgöra underlag
till Svefa inom ramen för detta projekt. Materialet har gallrats av Svefa vad gäller noteringar som uppenbart
inrymmer andra kostnader än endast nybyggnation.
Vad gäller Lokalförvaltningens redovisade byggkostnader har uppgift erhållits om att Lokalförvaltningen
fram till omkring år 2018 (viss osäkerhet råder om exakt tidpunkt) inkluderade kostnader för rivning och
evakuering/paviljonger. Dessa kostnader har således tidigare ingått och redovisats som en del av projektkostnaden. En äldre förstudie kan således innehålla dessa kostnader, men om projektet har genomförts
efter 2018 är inte den kostanden längre inkluderad i projektet vid tidpunkten för genomförande och färdigställande. Sammantaget innebär detta således att jämförelser mellan förstudier och faktiska kostnader kan
halta något i specifika fall.
Vad gäller ett sent inkommit kompletterande underlag avseende projektkostnader för skolor med färdigställandeår mellan 2016 och 2020 har emellertid förekommande kostnader för rivning och evakuering särredovisats av Lokalförvaltningen (så långt detta har varit möjligt).
Av det underlag som Svefa har erhållit framgår det inte vad som ingår i byggkostnaderna för olika projekt
eller varför dessa blev dyrare/billigare än vad som planerats i diverse förstudier. Alla kostnader är inte specificerade och ingen information har erhållits om vad det har varit för typ av byggnader som har uppförts.
Analysen nedan har genomförts så långt det har varit möjligt med hänsyn till det underlag som har erhållits.
Rekommendationen är att ett ordentligt underlagsmaterial sammanställs fram och analyseras av sakkunnig
inom området, dvs. någon som har stor erfarenhet av uppförande av den här typen av byggnader.
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15. Analys av nyproduktionsprojekt
15.1. Nyproduktion under perioden 2016 - 2020
Lokalförvaltningen har redovisat kostnadsutfallen för den nyproduktion av skolor som har färdigställts mellan åren 2016 och 2020.
Uppgifter om nyproduktionskostnader har erhållits för 34 projekt medan uppgift om storlek (kvm BTA) har
erhållits för 32 av dessa. Den totala nyproduktionskostnaden för dessa projekt uppgår till drygt 2,721 mdkr
och omfattar totalt 94 108 kvm BTA.
Tillhandahållna uppgifter har sammanställts i nedan redovisade diagram och tabeller.

Total projekt- och entreprenadkostnad (kr/kvm BTA) exklusive kostnader för rivning och evakuering.

Som framgår av diagrammet ovan saknas i vissa fall uppgifter om entreprenadkostnadens andel av projektkostnaden. Årtalen avser färdigställandeåret.
I tabellen nedan redovisas en sammanställning avseende antalet nyproduktionsprojekt, genomsnittlig storlek samt genomsnittlig kostnad per typ av skola.

Antal skolor
(st)

Storlek per
skola
(kvm BTA)

Projektkostnad
(kr/kvm BTA)

Varav
entreprenadkostnad
(%)

Förskola

20

1 428

37 233

67%

Grundskola

11

4 928

24 418

54%

Gymnasie

1

11 327

29 487

93%

Samtliga

32

2 941

28 564

75%

Typ av skola

Antal nyproduktionsprojekt, genomsnittlig storlek samt genomsnittlig kostnad per typ av skola.
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Som tidigare nämnts uppger Lokalförvaltningen att kostnader avseende rivning och evakuering ska vara
exkluderade från de kostnader som har redovisats ovan. I Lokalförvaltningens sammanställning har emellertid beräknade kostnader (enligt förstudier) redovisats separat (i den mån dessa uppgifter har varit möjliga
att sammanställa). Vad gäller grundskolor redovisas beräknade kostnader avseende rivning och/eller evakuering för fem av projekten och uppgår i dessa fall till i genomsnitt knappt 2 000 kr/kvm BTA. Vad gäller
grundskolor redovisas beräknade kostnader avseende rivning och/eller evakuering för fyra projekt och uppgår i dessa fall till i genomsnitt lite drygt 800 kr/kvm BTA.
Det tillhandahållna materialet omfattar en relativt kort tidsperiod och utfallen per objekt varierar av naturliga
skäl över tidsintervallet. Av diagrammet ovan framgår dock att nyproduktionskostnaderna uppvisar en stigande trend under perioden för såväl förskolorna som för grundskolorna.

15.2. Jämförelser med nyckeltal
Göteborgs Stad genom Lokalförvaltningen har genomfört en nyckeltalsutredning för uppförandet av Skolor,
äldreboenden, förskolor och BmSS. I denna undersökning tittar vi endast på nyckeltalet avseende skolor
och förskolor. Resultat presenteras nedan.

Göteborgs stad anger nyckeltal för entreprenadkostnaderna till 21 311 kr/kvm BTA för skolor (grundskolor
och gymnasieskolor) och 30 018 kr/kvm BTA för förskolor. Staden budgeterar också för oförutsedda kostnader på 10 % utöver detta, vilket enligt vår bedömning inte bör beaktas i normala entreprenadkostnader.
Byggherrekostnaderna bedöms till ett påslag om 20% på entreprenad plus oförutsett.
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Vad för typ av byggnader eller vad som ingår i entreprenadkostnaderna redovisas ej. Kostnaderna för totalentreprenad (antagen) ser ut inrymmas inom byggherrekostnaderna i stället för entreprenadkostnaderna.
Normal projektkostnad för en skola bedöms av kommunen till cirka 25 600 kr/kvm BTA och för en förskola
till cirka 36 000 kr/kvm BTA om entreprenadkostnaderna reduceras med 10% för oförutsett och sedan
multipliceras med 1,2 för tillägg för byggherrekostnader. Med tillägg för oförutsett är samma kostnader
cirka 28 100 respektive cirka 39 600 kr/kvm BTA.
Av ovan drar Svefa slutsatsen att Göteborgs stad förväntar sig att en skola kostar cirka 25 600 – 28 100
kr/kvm BTA att uppföra och en förskola kostar cirka 36 000 – 39 600 kr/kvm BTA. I stora drag kan detta
anses överensstämma någorlunda med de nyproduktionskostnader som har redovisats i det föregående
avsnittet, speciellt vid beaktande av att de faktiska kostnaderna i det föregående avsnittet har uppvisat en
stigande trend under den redovisade perioden.
Hur detta står sig i en jämförelse med normala byggkostnader för skolor i övriga landet framgår av slutsatserna längre fram i detta avsnitt.

15.3. Grundskola – Svefas observationer
Svefa har noterat kostnader, exklusive markförvärv, för uppförandet av 20 grundskolor i Sverige under
senare år utöver de som erhållits i detta uppdrag. Projektkostnaderna har varierat inom intervallet cirka
15 500 – 37 000 kr/kvm BTA med ett genomsnitt om cirka 25 300 kr/kvm BTA. I projektkostnaderna ingår
ej markförvärv. Tyngdpunkten av noteringarna ligger inom intervallet cirka 22 000 – 30 000 kr/kvm BTA.
Svefa har även erhållit kostnader från några byggaktörer om deras uppskattning att uppföra en grundskola i
Göteborg. Aktörerna anger entreprenadkostnaderna (totalentreprenad inkl. tillägg för detta) till 25 000
kr/kvm BTA medan byggherrekostnaderna varierar. Totalt varierar de bedömda projektkostnaderna normalt inom intervallet cirka 26 500 – 28 500 kr/kvm BTA.
Byggherrekostnaderna för grundskola varierar enligt tre byggherrar inom intervallet cirka 1 300 – 2 300
kr/kvm BTA där två aktörer anger 1 300 och en 2 300 kr/kvm BTA. Vad som ingår i byggherrekostnaderna
är dock ej specificerat så det relevanta i detta fall bedöms vara den totala projektkostnaden exklusive markförvärv.
En av aktörerna som angett siffran 1 300 kr/kvm BTA för byggherrekostnaden anger att kostnaden inrymmer fastighetsbildning, bygglov, besiktning, arkitekter, konsulter och anslutningsavgifter men ej finansiering
och lagfart. Entreprenadkostnaderna representerar miljöklass Silver. Aktören anger att kostnaderna kan
komma ner till 22 500 kr/kvm BTA om ingen miljöklassning krävs och att en högre miljöklass driver upp
kostnaderna drygt 1 000 kr/kvm BTA per klass.
Göteborgs Stad har i sin nyckeltalsutredning för 2020, för Lokalförvaltningens projektbudget, angett ett
nyckeltal för projektkostnaden avseende grundskola till cirka 25 600 – 28 100 kr/kvm BTA. En kostnad
som faller inom ramen för de normalkostnader vi erhållit samt stämmer väl överens med de noteringar
Svefa har sett runt om i Sverige.
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15.4. Förskola – Svefas observationer
Svefa hittar 11 noteringar utöver de som erhållits i detta uppdrag, av projektkostnader för att uppföra förskolor runt om i Sverige. Kostnaderna har varierat inom intervallet 21 500 – 42 000 kr/kvm BTA, med ett
genomsnitt om drygt 30 000 kr/kvm BTA. I den högre delen av intervallet hittas framför allt väldigt små
förskolor. Tyngdpunkten av noteringarna ligger inom intervallet cirka 27 000 – 35 000 kr/kvm BTA.
De privata aktörer Svefa pratat med har angett att en normal projektkostnad för förskolor uppgår till cirka
26 000 – 32 000 kr/kvm BTA. Byggherrekostnaderna varierar enligt aktörerna normalt mellan cirka 1 200 –
3 500 kr/kvm BTA och entreprenadkostnaderna mellan 25 000 – 31 000 kr/kvm BTA.
Göteborgs Stad har i sin nyckeltalsutredning, som nämns ovan, angett ett nyckeltal för projektkostnaden
avseende förskola till cirka 36 000 - 39 600 kr/kvm BTA för förskolor med 4 – 6 avdelningar. En kostnad
som ligger högre än de normalkostnader vi erhållit från byggaktörer och i den övre delen av de noteringar
Svefa har sett runt om i Sverige.

15.5. Gymnasieskola
Kostnaden för gymnasieskolor bedöms av Svefa samt byggaktörer som likvärdig med den för grundskolor.
Inga nyckeltal för har erhållits från Göteborgs Stad vad avser gymnasieskolor. En naturlig förklaring till detta
bör vara att endast en gymnasieskola har uppförts i kommunal regi under senare tid.
Den gymnasieskola som har byggts i kommunal regi avser Lindholmens Tekniska Gymnasium som uppförts för en kostnad om knappt 334 mkr. Vilka kostnader som inryms i summan har inte heller i detta fall
redovisats närmare.
Projektet uppges omfatta 11 327 kvm BTA och kostnaden motsvarar därmed cirka 29 500 kr/kvm BTA.
Kostnaden överstiger därmed i viss mån nyckeltalsutredningens intervall för skolor och även den ovan
redovisade faktiska genomsnittskostnaden för grundskolor. Avvikelsen måste dock anses som förhållandevis marginell i sammanhanget.
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15.6. Förstudie kontra faktiska kostnader – Stadsledningskontoret
Svefa har av Lokalsekretariatet erhållit en enklare sammanställning av förstudie samt faktiskt utfall av kostnader för att bygga grundskolor och förskolor. Materialet har gallrats av Svefa på noteringar som uppenbart
inrymmer andra kostnader än endast nybyggnation.
För grundskolor är de rena nyproduktionsnoteringarna relativt få och endast fem projekt under 2013 – 2017
bedöms vara av intresse. I fyra av de fem noteringarna hålls projektbudgeten väldigt väl, medan den i ett
fall (Svartedalsskolan) överskrides med över 40%.

I förstudien bedömdes den genomsnittliga projektkostnaden till drygt 29 500 kr/kvm BTA och den faktiska blev knappt 32 000 kr/kvm BTA. Det projekt som översteg budgeterad projektkostnad med 40%
bedöms ha haft en för låg budgeterad kostnad. Den genomsnittliga skillnaden i kostnad mot budget uppgick
till drygt 8%. Tas detta projekt bort är skillnaden endast 1,5%.
Endast förstudie för ett rent nybyggnadsprojekt har erhållits. Detta projekt har en bedömd projektkostnad
om cirka 31 500 kr/kvm BTA som motsvarar de faktiska kostnaderna i de genomförda projekten ovan. Detta
avser Långedragsskolan där kostanden delvis kan förklaras av att evakuering (paviljonger) sannolikt har
ingått i projektkostnaden (se ovan vad gäller kostnader för rivning och evakuering/paviljonger).

82 (93)

Svefa AB, Mäster Samuelsgatan 60, Box 3316, 103 66 Stockholm
Org.nr: 556514-3434, Styrelsens säte: Stockholm

2021-04-13

Ordernummer: 175 375
Lokalförvaltningens Skolfastigheter - Göteborgs Stad

Under åren 2013 – 2017 noteras förstudier för 21 nybyggnadsprojekt av förskolor som sedan färdigställts.

I förstudien bedömdes projektkostnaden i genomsnitt till drygt 32 500 kr/kvm BTA medan den faktiska
projektkostnaden uppgick till drygt 41 000 kr/kvm BTA. En skillnad på över 25%. Förstudiens genomsnittsbedömning stämmer relativt väl överens med de kostnader som Svefa noterat för nybyggnation av förskolor
samt den information om projektkostnader som Svefa erhållit från byggaktörer.
Vidare har Svefa erhållit den förväntade projektkostnaden i en förstudie för förskoleprojekt som ej ännu
genomförts. Förstudien redovisar förväntad projektkostnad för 10 objekt och är framtagen under 2017 –
2019. Här har förväntad projektkostnad justerats upp och uppgår nu till drygt 42 000 kr/kvm BTA vilket
stämmer väl överens med det faktiska utfallet från nybyggnationen av ovan nämnda 21 förskolor. Uppjusteringen av bedömda kostnader ser därav ut att ha baserats på faktiska kostnader i Göteborg stads genomförda nybyggnadsprojekt av förskolor.
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15.7. Kostnadsprognos kontra kostnadsutfall – Lokalförvaltningen
Svefa har av även av Lokalförvaltningen erhållit en sammanställning av kostnadsprognos och kostnadsutfall för ett antal skolprojekt avseende grundskolor och förskolor samt en gymnasieskola. Materialet har
gallrats av Svefa med avseende på noteringar som uppenbart inrymmer andra kostnader än endast nybyggnation. Lokalareor har räknats om till BTA genom att dividera lokalarean med 0,85.
För grundskolor uppgår noteringarna till 13 stycken efter gallring. Projekten har slutbesiktats inom perioden
2016 – 2020. I samtliga fall stämmer prognosen väldigt väl överens med utfallet. I inget fall överstiger utfallet prognosen. I genomsnitt blev projekten 1% billigare än planerat.

I prognosen bedömdes den genomsnittliga projektkostnaden till cirka 25 000 kr/kvm BTA och den faktiska blev cirka 24 800 kr/kvm BTA. För både prognos och utfall varierade kostnaderna inom intervallet
cirka 20 000 – 32 000 kr/kvm BTA.
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För förskolor uppgår noteringarna till 14 stycken efter gallring. Projekten har slutbesiktats inom perioden
2016 – 2020. I samtliga fall stämmer prognosen relativt väl överens med utfallet. I inget fall överstiger utfallet prognosen. I genomsnitt blev projekten även här 1% billigare än planerat. Ett par förskolor blev cirka 7%
billigare, resten föll väl ut med prognosen.

I prognosen bedömdes den genomsnittliga projektkostnaden till cirka 37 900 kr/kvm BTA och den faktiska blev cirka 37 400 kr/kvm BTA. För både prognos och utfall varierade kostnaderna inom intervallet
cirka 24 000 – 59 000 kr/kvm BTA.

15.8. Kostnadsutveckling
Lokalsekretariatet anger följande i Göteborg Stads lokalförsörjningsplan för år 2020:
”Lokalsekretariatet konstaterar att det under senare år skett en mycket kraftig kostnadsutveckling när det
gäller byggnation av förskolor. Entreprenad- och projektkostnader har därför analyserats för alla nya förskolor som har tagits i bruk efter 2016. De fyra förskolor som startade sin verksamhet 2016 byggdes för en
genomsnittlig entreprenadkostnad om ca 21 000 kr/kvm (BTA). En jämförelse med de förskoleprojekt som
lokalnämnden planerar att färdigställa under perioden 2019–2020 visar att man där ser en genomsnittlig
entreprenadkostnad på ca 32 000 kr/kvm (BTA). Detta innebär en kostnadsökning på produktionssidan på
65 procent för i princip samma produkt. De ökade kostnaderna kan inte förklaras av förändringar av
ramprogram eller verksamhetens krav, utan antas i huvudsak handla om ökningar inom entreprenad- och
byggherrekostnader.”
Mellan åren 2015 – 2020 ökade de faktiska byggkostnaderna i Sverige enligt faktorprisindex med cirka
12%. Det finns alltså inga belägg i den generella byggkostnadsutvecklingen att byggherre- och entreprenadkostnader för samma typ av förskola ska ha stigit med 65% under den nämnda perioden ovan.
Tittar vi närmare på siffrorna 21 000 respektive 32 000 kr/kvm BTA så bedöms den förstnämnda vara något
låg, även för 5 år sedan, och högre kostnaden bedöms överstiga vad som anses normalt idag.
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15.9. Skillnad offentlig/privat
Gällande skillnaden för att uppföra en skola med offentlig eller privat byggherre är Svefas uppfattning att
offentliga byggherrar oftast bygger större och något dyrare (högre standard, högre miljöklass). En privat
aktör siktar mer ofta på att uppföra en byggnad som uppfyller myndigheternas minimikrav.
De offentliga aktörernas något högre kostnader och standard bedöms framför allt bero på att de har ett
större medbestämmande i sin organisation och att man tar större hänsyn till särintressen. Skillnaden i kostnad per BTA bedöms inte alltid vara stor, däremot blir det en större skillnad om mätningen görs i nyckeltalet
kostnad/skolplats. Framför allt för att en offentlig aktör oftare bygger större än en privat.

15.10.

Slutsatser

15.10.1 Grundskolor
Svefas bedömning är att Göteborgs stad har en god uppfattning om kostnaden för att uppföra grundskolor.
De av Lokalförvaltningen framtagna kostnaderna och nyckeltalen stämmer väl överens med Svefas observationer och byggaktörers uppgifter. För genomförda projekt har genomförd förstudie/prognos oftast även
stämt väl överens med det faktiska utfallet.
Den enklare sammanställningen från Lokalsekretariatet visar på en faktisk projektkostnad som är något
högre än vad som ovan bedömts som normalt i landet (cirka 26 500 – 28 500 kr/kvm BTA) och uppgår till
cirka 32 500 kr/kvm BTA. De kostnader och nyckeltal som har erhållits från Lokalförvaltningen visar på en
lägre projektkostnad än vad som bedömts som normalt och uppgår till cirka 25 000 kr/kvm BTA. En kostnad
som därmed understiger det som Svefa bedömt som normalt, men som även understiger deras egna framtagna förslag till projektbudget om cirka 28 000 kr/kvm BTA för uppförandet av grundskolor.

15.10.2 Förskolor
För förskolor bedöms Göteborgs stads kostnadsuppfattning vara hög. Lokalförvaltningens framtagna kostnader och nyckeltal överstiger de kostnader Svefa erhållit från byggaktörer och ligger i den övre delen av
de noteringar Svefa sett runt om i landet. Vidare har kostnaden för genomförda projekt erhållna från Lokalsekretariatet avsevärt skiljt sig från förstudien. Projektkostnaderna avseende förskolor erhållna från Lokalförvaltningen stämmer väl överens med den prognos de också bifogat. De faktiska kostnaderna i projekten
redovisade av Lokalsekretariatets enklare sammanställning uppgår till cirka 41 000 kr/kvm BTA och från
Lokalförvaltningen cirka 37 400 kr/kvm BTA. Lokalförvaltningens redovisade faktiska kostnader understiger
även här deras egna framtagna nyckeltal relativt mycket. I en jämförelse bör dock noteras den ovan beskrivna förändring som ska vara gjord under perioden vad avser redovisningen av förekommande kostnader för rivning och evakuering. Utifrån den komplettering som har erhållits vad gäller faktiska kostnadsutfall,
exklusive kostnader för rivning och evakuering, tyder dock på att kostnadsutfallet är mycket högt även exklusive den typen av merkostnader.
Kostnaden i förstudien, redovisad i den enklare sammanställningen från Lokalsekretariatet, för de genomförda projekten stämmer rätt väl överens med vad som ovan bedöms som en normal kostnad för att uppföra en förskola. Den faktiska kostnaden överstiger denna nivå markant. Vidare har projektkostnaderna
justerats upp kraftigt i förstudien för projekt som ej genomförts. Något som troligen baserats på de genomförda projektens faktiska kostnad.
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15.11.

Slutlig kommentar

De framtagna nyckeltalen för projektbudget för grundskolor bedöms som rimlig. Samma nyckeltal för förskolor bedöms vara höga.
Lokalförvaltningens siffror för faktiska kostnader avseende projekt ser ut att stämma lite väl bra överens
med deras prognos. Noterbart är att kostnaderna aldrig överstiger prognosen.
Svefa har inte fått tillräcklig information för att se en förklaring till Göteborg stads höga projektkostnaderna
för förskolor. Tänkbara förklaringar till varför kostnaderna kraftigt har överstigit vad som är normalt skulle
kunna vara:
•
•
•
•

Ökade entreprenadkostnader
Bristande upphandlingsförmåga och upphandlingsrutiner (bl a begränsning av ÄTA)
Ökade verksamhetskrav
Förutsättningarna för nyproduktion av (för)skolor inom stadsutvecklingen har försvårats

Förmodligen det en kombination av orsaker som spelar in. Framställningen ovan visar att den första punkten spelar en viss roll och det kan inte heller uteslutas att upphandlingskompetensen kan behöva förbättras,
men det är svårt att se att någon av dessa faktorer skulle kunna förklara varför produktionskostnaden har
stigit så kraftigt för just förskolorna.
Därmed återstår de två sista punkterna som en möjlig huvudförklaring, men även här kan frågan ställas om
verksamhetskraven och/eller förutsättningarna inom stadsplaneringen verkligen kan ha orsakat så mycket
större kostnadsökningar för just förskolor jämfört med för skolor i allmänhet. En möjlig förklaring kan dock
vara att det geografiska kravet på närhet är större för just förskolor och att detta leder till att man bygger på
svår och ”fördyrande” tomtmark och/eller att man där uppför mindre enheter än vad som är optimalt.
I Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2020 lyfter stadsledningskontoret följande konstateranden vad
gäller de noterande höga produktionskostnaderna för i första hand förskolor, äldreboenden och BmSS.
Stadsledningskontoret konstaterar en kraftig kostnadsutveckling när det gäller byggnation av främst förskolor, äldreboende och BmSS. Allmännyttans samarbetsorgan SABO har konstaterat en kraftig ökning av
anbudspriserna som inte motsvarar index för bostadsproduktion enligt SCB. Konsekvensen blir en kraftigt
ökad belastning på stadens hyresekonomi som inte kan hanteras inom ramen för nuvarande hyresmodell.
Lokalsekretariatet har konstaterat att det under senare år skett en mycket kraftig kostnadsutveckling när det
gäller byggnation av förskolor. Entreprenad- och projektkostnader har därför analyserats för alla nya förskolor som tagits i bruk efter 2016. De fyra förskolor som startade sin verksamhet 2016 byggdes för en genomsnittlig entreprenadkostnad om ca 21 000 kr/kvm (BTA). En jämförelse med de förskoleprojekt som
lokalnämnden planerar att färdigställa under perioden 2019–2020 visar att man där ser en genomsnittlig
entreprenadkostnad på ca 32 000 kr/kvm (BTA). Detta innebär en kostnadsökning på produktionssidan på
65 procent för i princip samma produkt. De Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2020 16 (50) ökade
kostnaderna kan inte förklaras av förändringar av ramprogram eller verksamhetens krav, utan antas i huvudsak handla om ökningar inom entreprenad- och byggherrekostnader.
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Lokalnämnden har prövat olika upphandlingslösningar i syfte att försöka pressa ner kostnaderna men utan
att det hittills visat något konkret utfall. Konceptförskolan Grönskan som arbetades fram under 2015–2016,
och som var tänkt att effektivisera processer och sänka kostnader, färdigställs i en första version 2020.
Konceptet har dock visat sig ha tydliga begränsningar i storlek och flexibilitet vilket gör det svårt att tillämpa
lösningen på de förskoletomter som finns tillgängliga. Lokalsekretariatet bedömer därför att den förväntade
nyttan hos den framtagna konceptlösningen inte kommer att kunna uppfyllas. Däremot finns det fortfarande
ett stort värde för lokalnämnden att studera andra typer av konceptlösningar med bättre möjligheter att
realiseras. I Stockholm Stad har exempelvis SISAB tagit fram en lösning för att ersätta tekniskt uttjänta
förskolebyggnader med stort underhållsbehov med nyproduktion av moderna, permanenta prefabricerade
modulhus i trä. Konceptet är även designat för en färdigställandetid på ca 6 månader. Rimligen finns motsvarande behov även inom Göteborgs Stad.
De nya tomter som hittas är ofta begränsade i storlek och svårbyggda vilket innebär höga byggkostnader,
och i förlängningen höga hyreskostnader. Ytterligare en följd av förtätningsstrategin är färre tomter där
staden kan bygga förskolor i egen regi. Inhyrning av förskolelokaler kommer bli vanligare i den täta staden,
ofta i kombination med bostäder. Bristen på tillgänglig förskolemark har gjort förtätning av befintliga förskoletomter mer intressant.
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Avsnitt D – Slutsatser och rekommendationer
Inledningsvis vill vi även i detta avsnitt peka på att det underlag som har tillhandahållits Svefa av
Lokalförvaltningen har varit mycket omfattande, men i delar samtidigt ostrukturerat, svåranalyserat
eller bristfälligt. I några avseenden har ett analyserbart underlag över huvud taget inte kunnat erhållas.
Dessa svårigheter har dessutom medfört att en oproportionerligt stor andel av den begränsade tid
som funnits tillgänglig för uppdraget har behövt ägnats åt att inhämta och att strukturera underlaget.
Detta har i sin tur begränsat den tid som annars hade varit tillgänglig för bearbetning, analys och presentation av den tillhandahållna informationen vilket har påverkat redovisningen i denna rapport.
I marknadsavsnittet beskrivs att intresset bland marknadens aktörer för att investera i samhällsfastigheter har vuxit successivt under en lång följd av år. Från att tidigare ha utgjort en liten bråkdel av den
totala omsättningen på fastighetsmarknaden utgör samhällsfastigheter numera ett av de största och
mest attraktiva segmenten på fastighetsmarknaden.
Ökningen har möjliggjorts av att utbudet av fastigheter har vuxit i takt med att offentliga aktörer väljer
att sälja hela eller delar av sina bestånd, vilket ofta sker som ett led för att kunna finansiera nödvändiga investeringar i nya fastigheter eller i verksamheten. Utbudet har även vuxit i takt med att inslaget
av privata verksamhetsutövare har ökat inom bland annat vård, skola och omsorg.
Efterfrågan bland investerare på fastighetsmarknaden har emellertid ökat i en ännu snabbare takt. För
varje år tillkommer dessutom nya aktörer som öppet deklarerar en vilja att investera i samhällsfastigheter och detta har resulterat i en efterfrågan som överstiger utbudet. Ett antal aktörer har varit mycket aktiva köpare vilket har medfört att ett flertal aktörer som vill in i segmentet ännu inte har lyckats att
köpa. Sammantaget leder den hårda konkurrensen naturligtvis till alltmer pressade avkastningskrav
och stigande priser.
Situationen underbyggs dessutom av en generellt sett gynnsam situation på fastighetsmarknaden. I
en omgivning med mycket låga räntor är det mycket kapital som söker sig till fastighetsmarknaderna
för att kunna få en relativt sett god avkastning. Vad som särskilt lockar investerare till samhällsfastigheter är just att man ser en attraktiv riskjusterad avkastning. Säkra hyresgäster, ofta från offentliga
sektorn, långa hyreskontrakt och där efterfrågan på denna typ av lokaler normalt stöds långsiktigt av
en underliggande demografisk utveckling.
Förenklat och renodlat kan man säga att det finns två typer av köpare inom segmentet. Dels är det
traditionella kapitalplacerarande investerare som i första hand premierar den långsiktigt säkrade avkastning som man får genom att förvärva nybyggda objekt med mycket långa hyreskontrakt med en
betalningssäker hyresgäst från den offentliga sektorn. Den andra kategorin köpare är mer av karaktären fastighetsutvecklare. För dessa är objekt med investeringsbehov särskilt intressanta i den mån
man ser en lönsam möjlighet till att bygga om och modernisera lokalerna för att möta det långsiktiga
behovet hos en befintlig eller ny hyresgäst och till en ny hyresnivå som ger en god avkastning på investering och ombyggnad.
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Sammanfattningsvis är det idag en mycket gynnsam fastighetsmarknad för skolobjekt. Konkurrensen
mellan köparna om de skolobjekt som kommer ut på marknaden är mycket stor och rekordhöga prisnivåer, det vill säga rekordlåga avkastningskrav, har nyligen noterats för Göteborgsmarknaden.
Köpare är ofta något av de större rikstäckande svenska fastighetsbolag som har ett tydligt fokus på
samhällsfastigheter och för denna kategori premieras stora objekt och/eller stora fastighetsportföljer som
tillsammans kan bilda geografiskt sammanhållna och effektiva förvaltningsenheter.
Sett över landet är en stabilt långsiktig befolkningsökning kanske det viktigaste kriteriet för en orts attraktivitet i samband med en investering i skolfastigheter. Inom en lokal marknad som exempelvis Göteborg är ett
centralt läge naturligtvis alltid ett plus, men inte i riktigt samma utsträckning som för kommersiella fastigheter. För skolor är det ett långsiktigt stabilt behov av skollokaler som är avgörande för attraktiviteten, vilket
innebär att en lokal bostadsproduktion och befolkningsökning är av stor betydelse för lägets attraktivitet
även ner på stadsdelsnivå.

I portföljanalysen genomförs en förenklad ekonomisk/ kommersiell genomgång och beskrivning (Due
Diligence) av Lokalförvaltningens ägda och inhyrda skolor. I avsnittet redovisas även en jämförande
analys (”benchmark”) vad gäller Lokalförvaltningens hyror och kostnader.
Efter en noggrann utredning kan Svefa konstatera att Lokalförvaltningens ägda fastighetsbestånd
uppgår till cirka 1 020 000 kvm lokalarea (LOA). Förklaringar till förekommande avvikelser gentemot
Lokalförvaltningens angivna totala area (1 162 000 kvm, dvs cirka 14 procent högre än den siffra som
Svefa har kommit fram till) beror bland annat på att Lokalförvaltningen redovisar areor som bruksarea
(BRA) och att Svefa inte har medräknat objekt som har utgått. Även övriga skillnader förklaras i rapporten.
Lokalförvaltningen har sedan ett antal år tillbaka tillämpat en hyressättningsmodell där en standardklassning av lokalerna görs efter hur väl lokalerna svarar mot verksamhetens behov. Hyressättningen
sker sedan utifrån fastställda hyresnivåer för varje standardklass och med förekommande hyrestillägg
för eventuella genomförda investeringar. Med dessa hyror uppnås emellertid inte full kostnadstäckning för Lokalförvaltningen. Underskottet har täckts genom tillskjutande av kommuncentrala medel.
Från och med år 2022 kommer ett nytt hyressystem att införas vilket innebär att hyrorna ska sättas så
att full kostnadstäckning uppnås på lokalnivå (kontraktsnivå). Den nya hyressättningen har dock redan
i viss utsträckning redan införts successivt genom att modellen har tillämpats för objekt som har tillförts (byggts) från och med hösten 2017.
Den jämförande analysen vad gäller hyrorna visar på att Lokalförvaltningens befintliga hyror understiger de jämförbara hyresnivåer som Svefa har noterat på övriga håll i landet. Lokalförvaltningens befintliga hyror understiger även hyrorna för Lokalförvaltningens inhyrda lokaler. Förvånande är att
Lokalförvaltningens hyreskostnader för de inhyrda lokalerna överstiger den hyresintäkt som vidareuthyrningen till skolförvaltningarna inbringar.
Svefas bedömda hyror ligger i sin tur i paritet Svefas hyresnoteringar vad gäller jämförbara skollokaler
inom övriga delar av landet och även i nivå med Lokalförvaltningens inhyrda lokaler. Svefas bedömda
hyror ligger även något under de hyror som redovisas för skollokaler i marknadsindexet MSCI.
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Den jämförande hyresanalysen visar även, något förvånande, att de beräknade nya hyrorna (enligt
2022 års modell) understiger de befintliga hyrorna (nivån är lägre eller avsevärt lägre för grund- och
gymnasieskolorna men marginellt högre för förskolorna). Förväntat kunde vara att de nya hyrorna i
stället skulle komma att närma sig benchmarken.
Förväntat var även att de nya hyrorna skulle bli högre eftersom Lokalförvaltningen hittills har erhållit
kommuncentrala medel för att uppnå kostnadstäckning samtidigt som den nya hyresmodellen ska
innebära att innebära en kostnadstäckning utan att sådana kommuncentrala medel skjuts till.
Slutligen hade en hyreshöjning kunnat vara förväntad eftersom Lokalförvaltningen uppger att fastighetsbeståndet har en underhållsskuld som behöver åtgärdas (se vidare nedan).
Förklaringen till att 2022 års nya hyresmodell förväntas innebära en hyresminskning är att ett omvänt
kommunbidrag kommer att upphöra samt att kommunens internränta kommer att sänkas (vilket påverkar den beräknade kapitalkostnaden).
Ytterligare att beakta är att kapitalkostnaderna för eftersatt underhåll inte ingår i det beräknade kostnadsunderlaget för 2022 (de nya hyrorna). Allt eftersom att eftersatt underhåll åtgärdas kommer kostnaderna, och därmed även hyrorna, att stiga successivt framöver. Lokalförvaltningen beräknar att
hyrorna år 2026 därmed kommer att ha ökat med mellan 26 – 36 procent för skolförvaltningarna vilket
då till stor del kommer att vara drivet av investeringar (re-, ersättnings- och nyinvesteringar).
På kostnadssidan överstiger Lokalförvaltningens driftkostnader benchmarken vad avser såväl Svefas
noterade jämförbara kostnadsnivåer för skolor som de normalkostnader för skolor som sammanställs
av företaget REPAB. REPAB redovisar ett brett kostnadsintervall där Lokalförvaltningens kostnader
ligger i intervallets övre del. Om Lokalförvaltningen driftkostnader skulle vara i nivå med REPAB:s medianvärden skulle Lokalförvaltningens driftkostnader vara cirka 130 mkr lägre jämfört med idag.
Skillnaden gentemot Svefas bedömda nivå är väsentlig och motsvarar i en sådan jämförelse omkring
190 mkr per år. Kommentarer till de olika jämförelserna redovisas i avsnitt 8.4.
En väsentlig del av driftkostnaden avser normalt sett mediaförbrukning, det vill säga taxestyrda kostnader för exempelvis el, fjärrvärme samt vatten och avlopp. En kontroll visar dock att dessa taxeburna
kostnader dock snarare är lägre än vad som är normalt i landet. Detta som en följd av att taxeburna
kostnaderna generellt snarast är något lägre inom Göteborgs kommun jämfört med landets genomsnitt samt att Lokalförvaltningens mediaförbrukning inte ser ut att vara avvikande i någon nämnvärd
utsträckning.
Orsaken till Lokalförvaltningens höga driftkostnader står således att finna i de driftkostnader som inte
är taxeberoende. I sammanhanget kan nämnas att Svefa har valt att medräkna två kostnadsslag som
Lokalförvaltningen menar är jämförelsestörande (gentemot bland annat REPAB). Svefa menar emellertid att detta endast till viss del bör vara riktigt och vi har därmed valt att redovisa och benchmarka
mot Lokalförvaltningens faktiska driftkostnader fullt ut. Slutsatsen blir, alldeles oavsett, att Lokalförvaltningens driftkostnader är väsentligt högre än benchmarken och att denna slutsats inte beror på de
taxeburna kostnaderna eller på någon inverkan av delvis jämförelsestörande kostnadsposter.
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Även Lokalförvaltningens kostnader för planenligt (periodiskt) underhåll (för år 2019) är mycket höga
och överstiger väsentligt såväl Svefas jämförelsetal som REPABs genomsnitt. Lokalförvaltningens
underhållskostnader ligger dessutom (även här) i den översta delen av det kostnadsintervall som
REPAB anger eller till och med över detta. Om REPAB:s medianvärden för planenligt underhåll sätts i
relation till Lokalförvaltningens historiska underhållsnivå (planenligt underhåll 2019, mätt som kr/BRA) uppgår den summerade skillnaden till cirka 90 mkr per år.
Skillnaden gentemot Svefas bedömda nivå är även i detta fall väsentlig och motsvarar i en sådan
jämförelse omkring 120 mkr per år.
Om Lokalförvaltningens långsiktiga underhållsbehov 2021–2040 (exkl. eftersatt underhåll och mätt som
kr/LOA) ställs i relation till Svefas bedömning av rimligt underhåll blir skillnaden än större och den summerade skillnaden motsvarar då cirka 240 mkr per år.
Vid jämförelse med REPAB:s medianvärden och Lokalförvaltningens långsiktiga underhållsbehov 2021–
2040 (exkl. eftersatt underhåll och mätt som kr/BRA) uppgår skillnaden till sammanlagt cirka 210 mkr per
år.

Lokalförvaltningen uppger att en jämförelse mot REPABs kostnadsnivåer för underhåll delvis blir
missvisande, bland annat eftersom kostnadsnivån i en storstad generellt är högre än för landet som
helhet och dels för att REPABs inte heller räknar in samtliga relevanta kostnadsslag i sina jämförelsetal (t ex kostnader avseende ett planenligt utbyte av ledningar i mark).
Lokalförvaltningens fastighetsbestånd har visserligen en övervikt vad gäller objekt som är byggda
under 1970- talet (knappt 120 stycken av totalt 487 objekt) och en förhållandevis stor andel av främst
förskolorna utgörs dessutom av förhållandevis mindre objekt. Båda dessa faktorer pekar visserligen i
sig mot en förhöjd kostnadsnivå. Samtidigt är detta faktorer som i samma utsträckning kan sägas vara
allmänt förekommande vad gäller bestånd av skolor i hela landet. Med andra ord ingår detta även i
jämförelsekostnaderna i en någorlunda lika utsträckning.
Belägenheten i en storstad bör inte heller per automatik medföra en högre kostnadsnivå. En ökad
konkurrens för varor och tjänster samt kortare avstånd är faktorer som snarare verkar sänkande för
underhållskostnadsnivån i en storstad jämfört med övriga landet. Objekt belägna i storstäder väger
dessutom tungt i benchmarken vilket delvis jämnar ut förekommande olikheter. Beaktat fastighetsbeståndets sammantagna egenskaper gör Svefa bedömningen att förutsättningar borde finnas för att
Lokalförvaltningens skolor långsiktigt borde kunna matchas mot REPABs genomsnittliga underhållskostnader.
Lokalförvaltningen uppger emellertid att prognosen i stället är att underhållskostnaderna kommer att
öka väsentligt framöver, dels som en följd av att det uppges finnas ett eftersatt underhållsbehov (en
underhållsskuld om cirka 3,5 mdkr). Även i övrigt uppges det finnas ett allmänt behov av en förhöjd
framtida underhållsnivå (åtgärder som summeras till 5,6 mdkr finns angivna i underhållsplaner fram till
år 2040). Till detta kommer dessutom åtgärder för ledningar i mark (1,0 mdkr) samt åtgärder på grund
av myndighetskrav med mera (1,8 mdkr). Fram till år 2040 summeras underhållsbehovet således till
cirka 11,9 mdkr.
Om man summerar Lokalförvaltningens beräknade underhållsbehov så kommer således underhållskostnaden att stiga högst väsentligt framöver. Inklusive ett åtgärdande av det eftersatta underhållsbehovet beräknas underhållskostnaden komma att överstiga REPABs nyckeltal med en faktor 4,1 för
förskolorna, 3,5 för grundskolorna och med faktorn 3,1 för gymnasieskolorna.
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Svefas uppfattning är att de utförda underhållsplanerna ser ut att vara ambitiöst utförda (så långt det
kan bedömas inom ramen för detta uppdrag). Samtidigt görs bedömningen att denna typ av underhållsplaner i viss mån ofta medräknar åtgärder som i praktiken inte kommer att utföras fullt ut under
den aktuella tidsperioden. Vidare bör det beaktas att en viss andel av de åtgärder som medräknas i
underhållsplanen i praktiken kommer att anses vara standardhöjande. Oavsett hyresmodell bör sådana åtgärder i någon utsträckning även medföra en förhöjd hyresnivå. Som nämnts ovan kommer alla
investeringar, även ej standardhöjande, att bli hyresgrundande enligt 2022 års hyresmodell.
Analysen av Lokalförvaltningens genomförda nyproduktionsprojekt visar på att nyproduktionskostnaden för förskolor har stigit kraftigt under senare år och att detta har medfört att kostnadsnivån nu avsevärt överstiger relevanta nyckeltal för jämförbara projekt i landet. Lokalförvaltningens förstudier
överskreds också betydligt, vilket numera har medfört att prognoser och förstudier har uppjusterats
väsentligt.
Något förvånande är det endast förskolorna som avviker på detta sätt. Produktionskostnaden för
grundskolor och gymnasieskolor visar nämligen inte på några systematiskt förhöjda kostnadsnivåer
för Lokalförvaltningens nyproduktionsobjekt i förhållande till vad som får anses vara normala kostnadsnivåer. Tänkbara orsaker till detta liksom kostnadsjämförelser i övrigt redovisas i avsnitt C. En
rekommendation är emellertid att dessa orsaker bör utredas vidare.

Göteborg 2021-04-13

Andrea Josefsson
Av Samhällsbyggarna
auktoriserad fastighetsvärderare

Tobias Cederlund
Av Samhällsbyggarna
auktoriserad fastighetsvärderare

Anders Knutsson
Analytiker

Emma Erson
Civilingenjör

Joachim Wallmark, projektledare
RICS, Registered valuer
Av Samhällsbyggarna
auktoriserad fastighetsvärderare

Erik Norrman, affärschef
RICS, Registered valuer
Av Samhällsbyggarna
auktoriserad fastighetsvärderare
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1. Sammanfattning
Skolverksamheten är en av Göteborgs Stads kärnverksamheter. Utvecklingen av skolan sker i en
värdekedja som går tvärs över kommunen. I värdekedjan är förvaltning av skollokaler och utveckling av
nya skolplatser viktig. Av skolpengen uppgår lokalkostnaderna i genomsnitt till cirka 25 % och utgör
tillsammans med personalkostnaderna cirka 75 % av totala kostnader. Både skolverksamheter och
förvaltning/nyproduktion av skollokaler har utvecklats och omorganiserats inom staden de senaste 10
åren.
Fastighetsförvaltning och byggverksamhet av skollokaler och lokaler för vård och omsorg är idag
organiserad inom lokalnämnden. Totalt förvaltar lokalförvaltningen 2,2 miljoner kvadratmeter och den
samlade omsättningen uppgår till 3,3 mdkr. Lokalförvaltningen ska från och med 2022 med ny
hyresmodell redovisa ett nollresultat och förvaltningarna som hyr lokalerna ska belastas med verkliga
kostnader för respektive objekt. Lokalförvaltningens verksamhet utgörs till 60% av skolfastigheter.
Skolfastigheter ingår i ett komplext system med många aktörer där fokus saknats för helheten.
Lokalförvaltningen uppvisar stordriftsnackdelar dvs. man befinner sig i en komplex miljö och blir därmed
kostnadsdrivande.
Ekan Management har fått i uppdrag att ta fram ett underlag till inriktningsbeslut för att belysa om en
separat organisation i bolagsform för fastigheter inom skolsfären, med egen resultat-och balansräkning,
styrelse och ledning, kan skapa en bättre verksamhet. Målsättningen är att ge förutsättningar för en mer
affärsmässig styrning, en effektivare fastighetsförvaltning, snabbare beslutsvägar och stärka
likvärdigheten. Vårt uppdrag är att beskriva två bolagiseringsalternativ som till sin karaktär är
ytterligheter. För respektive alternativ har vi beaktat affärsmodell, styrmodell och organisationsmodell.
Vi har analyserat konsekvenserna för gränssnittet mellan förvaltning av skollokaler och förvaltningarna
som bedriver för-, grund och gymnasieskola. Vi har analyserat konsekvenserna för beslutsstrukturen i
relation till stadsledningskontorets (SLK) analys- och prognosavdelning, uppstartskostnad och
resursinsats för att starta en ny verksamhet, skattemässiga och redovisningsmässiga effekter samt
verksamhetsmässiga förutsättningar för lokalförvaltningens kvarvarande bestånd.
Kortfattat så innebär alternativ A att endast överföra personal (genom verksamhetsövergång) och
verksamhet till ett nytt bolag. Det alternativet ger lägre transaktionskostnader och bedöms samtidigt ge
färre positiva affekter än alternativ B. Alternativ B innebär att bolagisera skolfastigheterna och överföra
ägandet av samtliga fastigheter, personalen och verksamheten till ett nytt bolag. Detta alternativ
bedöms ge störst positiva effekter. En möjlighet är att starta med en hybrid av alternativ B med en
operativ balansräkning och succesivt överföra en del av skolfastigheterna och lägga nya investeringar i
fastighetsbolaget.
Det finns betydande potential i att utveckla verksamheten för skolfastigheter i Göteborg Stad. Långsiktig
styrning, planering av antalet platser i skolan och kommande investeringar bör renodlas.
Skolförvaltningarna bör ha ett större mandat att påverka kostnadsramarna för nyinvesteringar och att
utveckla skolverksamheten för ett geografiskt område baserat på ett långsiktigt behov av nya platser.
Investeringar i befintligt bestånd kan hanteras av skolförvaltningarna i dialog med skolfastigheter.
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Skolfastighetsverksamheten behöver genomföra ett antal större förbättringar. Det är främst kring
upplevd kundnöjdhet, effektivare arbete med projektverksamheten, effektivare fastighetsförvaltning,
planering av underhållet och optimerade lednings-/stabs- och specialistfunktioner. Potentialen är ett
årlig förbättrat kassaflöde med 125 till 600 mnkr där den synliga resultateffekten är 75 till 200 mnkr
per år, beroende på vilket alternativ som beslutas. Det eftersatta underhåller uppgår 2021 till 3,5 mdkr
och det behöver utarbetas en strategi för hur detta ska hanteras utifrån påverkan på hyreskostnad och
fastighetsvärdet.
En bolagisering av skolfastigheterna kan ge betydande effekter. Det uppnås genom ett utökat ansvar för
skolfastigheter och en professionalisering av en specialiserad verksamhet. Fastigheter med långa
kontrakt är attraktiva att finansiera på en kapitalmarknad.
En bolagisering gör att fastighetsvärden bli synliga i balansräkningen. Det skapar förutsättningar för
ägarstyrning och att aktivt arbete med att optimera fastighetsportföljen och att utveckla ekonomiska
värden. Det kan ge betydande positiva effekter på skolfastigheternas långsiktiga värde och att eftersatt
underhåll kan hållas i balans. Ekan genomförde 2010 på uppdrag av internrevisionen en utredning kring
underhåll och eftersatt underhåll för skolfastigheter som visade på samma problem som finns idag.
Nuvarande organisation har inte lyckats att åtgärda problemen.
En bolagisering i sig löser inte de strategiska utmaningar som lokalförvaltningen har. Bolagsformen är
en möjliggörare för att nå ökad effektivitet genom tydligt fokus, avgränsning och allmängiltiga
regelverk. Utan ett förbättringsarbete minskar möjligheterna att nå potentialerna. Lokalförvaltningen är
en stor och komplex organisation och trots ambitioner har de inte lyckats leverera de värden som
beskrivs i deras uppdrag. Att bedriva ett utvecklingsarbete inom ramen för nuvarande organisation
kommer att vara svårt. Den är för omfattande, komplex, kulturellt belastad och är i behov av en omstart.
En organisering av skolfastigheter i bolagsform får konsekvenser för organisation och personal både i
skolfastigheter, skolförvaltningar och stadsledning. Med nya roller och ansvar innebär det att bolaget
behöver hantera en fastighetsportfölj, skolförvaltningarna utveckla förmågor som hyrestagare och
beställare av projekt och stadsledningskontoret minska ner sin operativa närvaro.
En överföring av fastigheterna från fastighetskontoret till bolag kommer att medföra
transaktionskostnader främst genom stämpelskatt och medför skattemässiga risker. En dom i Högsta
domstolen mars 2021 innebär kostnaderna för stämpelskatt minskar betydligt. Övriga skattemässiga
risker bör kunna hanteras utan kostnader. Transaktionskostnaderna kräver dock en mer detaljerad
genomlysning och en särskild strategi.
En verksamhetsövergång från förvaltning till bolag ger inte betydande kostnadsökningar eller
försämringar för befintlig personal. Kostnader för att starta en ny verksamhet är låg.
Omvärldsanalysen av Stockholm, Uppsala och Sollentuna utgörs av tre kommuner som skapat ett
kommunalt bolag för sina skolfastigheter. Motivet har varit att hantera underhållsskulden i
fastigheterna, skapa en effektivare verksamhet och att renodla gränssnittet mot kunderna dvs
skolförvaltningarna. Samtliga är positiva till bolagiseringen.
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Slutligen är den del inom lokalförvaltningen som inte utgörs av skolfastigheter tillräckligt stor för att
bedrivas rationellt.

2. Bakgrund och syfte
Genom kommunfullmäktiges budget för 2020 fick Kommunstyrelsen i uppdrag att, tillsammans med
berörda nämnder och styrelser, utreda förutsättningar och möjligheter att överföra lokaler från
förvaltningar till bolag. Kommunstyrelsen beslutade 2020-05-20 (§ 467, 0336/20) att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen, ihop med berörda nämnder och bolag, för att genomföra en djupare
analys av en potentiell överföring av förskole-, grundskole-, och gymnasielokaler från lokalnämnden till
bolagiserad form.
Uppdraget som helhet omfattar en fördjupad konsekvensanalys, främst med fokus på organisatoriska,
ekonomiska- och personalmässiga konsekvenser. Analysen ska fungera som ett kunskapsunderlag för att
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska kunna ta principiell ställning i frågan och kunna fatta ett
inriktningsbeslut, inte ett genomförandebeslut. För uppdraget har stadsledningskontoret avropat
managementkonsultbolag Ekan Management på Göteborgs stads ramavtal. Uppdraget är komplext och
underlag gällande nuläge, omvärldsanalys och verksamhetsövergång har samlats in, analyserats och
levererats till Ekan från andra arbetsgrupper. Uppdraget har genomförts under kort tid mellan 15
december 2020 och 7 april 2021 och har omfattat tjänstemannanivån.
Det övergripande målet med uppdraget är att belysa om en separat organisation i bolagsform för
fastigheter inom skolsfären, med egen resultat- och balansräkning, styrelse och ledning kan ge bättre
förutsättningar för:
•

en mer affärsmässig styrning

•

effektivare fastighetsförvaltning

•

snabbare beslutsvägar

• hur likvärdigheten kan stärkas
Följande två alternativ ska analyseras:
A. Staden äger fortsatt fastigheterna i förvaltningsform och överlåter driften till bolag. Detta sker
genom direkttilldelning till ett kommunalt bolag som ansvarar för fastigheternas drift i enlighet
med upprättat förvaltningsavtal
B. Staden överlåter ägandet av fastigheterna till ett bolag. Detta sker genom att ägandet överförs
till ett kommunalt bolag som får ansvar för att utveckla beståndet. Bolaget ansvarar för alla
beslut kring fastigheterna och har sin relation med kommunens brukarförvaltningar, alternativt
en strategisk beställarfunktion genom hyresavtal.
Dessutom ska uppdraget analysera om det finns ytterligare alternativa lösningar så som hybridvarianter.

2.1. Underlag för uppdraget
Projektet har bestått av olika arbetsströmmar; Historik/nuläge/styrmodell/omvärld, Fastighetsanalys,
Transaktionsanalys samt Skolor i bolagsform. I respektive arbetsström har det funnits ett antal
arbetsgrupper.
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Ekan varit beroende av data och information från de övriga arbetsströmmarna och från
lokalförvaltningen. Arbetet har bedrivits intensivt under en kort period och det har medfört högt tryck på
lokalförvaltningen att få fram data. De arbetar till delar på ett sätt som avviker från branschpraxis vilket
gör att de ibland har haft svårt att få fram den information som vi har efterfrågat. Vi har sett att
definitioner och begrepp inte är konsistenta och att delar av informationen inte hänger ihop med
helheten.
Det har medfört att material från lokalförvaltningen har hållit en lägre kvalitet och har levererats sent i
processen. Detta har påverkat förutsättningarna för arbetsströmmen ”Fastighetsanalys” att leverera ett
kvalitativt underlag. Det innebär att underlagen till vissa delar varit bristfälligt och svåranalyserat. Vi
bedömer dock att vi till slut fått underlag av tillräcklig kvalitet för att kunna dra grundade slutsatser.
Underlag från de två interna arbetsströmmarna har fungerat väl och vi har fått material av god kvalitet
och inom rimlig tid.

2.2. Metod
Uppdraget har genomförts genom ett antal olika aktiviteter, och möten och intervjuer har hållits över
Teams och Skype. Arbetet har fokuserat på följande.
•

Samverkan med huvudprojektets olika arbetsströmmar och respektive arbetsströms delrapport

•

Intervjuer med nyckelpersoner från bl.a. skolförvaltningarna, lokalförvaltningen,
Stadsledningskontoret m.fl. i Göteborgs stad

•

Omvärldsanalys med andra kommuner och deras kommunala bolag för skolfastigheter

•

Omvärldsanalys med privata aktörer

•

Genomgång av underlag från lokalförvaltningen

•

Genomgång och jämförelse av tillgängliga fastighetsdata, nyckeltal, underhållsplaner,
personaldata etc.

•

Kassaflödesanalys, ekonomiska effekter etc.

•

Jämförelse med branschstandard

2.3. Branschnyckeltal
Till grund för arbetet har följande branschnyckeltal använts.
REPAB Fakta Skolor och Förskolor 2020 – nyckeltal och statistik för drift och underhåll för förskolor
respektive skolor. Underlaget erhålls från förvaltare och ägare av skolfastigheter samt genom
konsultuppdrag. Det insamlade materialet kommer från hela landet och representerar skolfastigheter
från slutet av 1800-talet fram till nutid.
Svefa - nyckeltal för skolfastigheter i Sverige utifrån egen databas, REPAB Fakta, MSCI, privata aktörer
etc. vilka återfinns i rapporten ”Arbetsström Fastighetsanalys (Svefa)”

2.4. Centrala begrepp
I rapporten används ett antal centrala begrepp. Dessa förklaras nedan för att öka förståelsen hos läsaren.
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BRA – bruksarea. Den sammanlagda ytan av varje separat enhet. Till exempel kan skollokaler delas in i
klassrum, förråd och personalutrymmen, vilka sammantaget utgör ytans bruksarea.
BTA - bruttoarea av mätvärda delar av våningsplan inklusive ytterväggar, begränsad av de omslutande
byggnadsdelarnas utsida eller annan för mätvärdhet angiven begränsning. Bruttoarean används i många
sammanhang, exempelvis vid planbestämmelser, fastighetsvärderingar eller avgiftsberäkningar.
Drift – tekniska åtgärder som syftar till att upprätthålla funktionen hos ett objekt. Drift innefattar tillsyn
och skötsel och utförs med ett förväntat intervall minst en gång per år. Den funktion som ska
upprätthållas är den för tillfället möjliga med hänsyn till slitage, objektets ålder, prestationsförmåga
samt till den verksamhet som bedrivs.
Eftersatt underhåll – tekniska åtgärder som borde ha gjorts men som på grund av exempelvis tekniska
problem, inga medel etc. har skjutits på framtiden.
Facility Management – strategisk ledning och styrning av de resurser och tjänster som krävs för att en
byggnad eller fastighet ska fungera effektivt.
Underhåll – tekniska åtgärder som syftar till att återställa funktionen hos ett objekt. Återställa
inkluderar eventuell förbättrad prestanda på material, vara eller komponent. Underhåll omfattar
arbetsprestation, hjälpmedel och byte av material, vara eller komponent.
Skolförvaltningarna – samlingsnamn för förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen och
utbildningsförvaltningen
Ägarrepresentant – en samordnande och koordinerande funktion med mandat från ägaren
(kommunfullmäktige).
Ändamålsfastigheter - fastigheter och byggnader som används för ett speciellt ändamål, i detta fall att
utgöra lokaler för skolan.

3. Inledning
3.1. Förvaltning av ändamålsfastigheter
De fastigheter och byggnader som används för ett speciellt ändamål, att utgöra lokaler för skolan, kallas
för ändamålsfastigheter. Det har skett en gradvis professionalisering av inte bara den traditionella
fastighetsförvaltningen, utan också av de tjänster som finns i anslutning till denna. Företag som
tillhandahåller FM-tjänster (Facility Management) av olika slag har vuxit fram och tar allt större andelar.
Begreppet utvecklas vidare till så kallad IFM (Integrated Facility Management), vilket innebär att
serviceleverantören tar på sig allt mer av de tjänster som kunden kan efterfråga. Dessa kan, vid sidan om
de vanliga ”skötseltjänsterna”, vara av mjukare karaktär, exempelvis uppföljning och leverans av
fastighetsinformation, lokalvård, mat och dryck och liknande. En del av dessa företag är enbart riktade
mot offentlig verksamhet.
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Utvecklingen möjliggörs av att många företag och verksamheter strategiskt väljer att låta andra aktörer
ta hand om dessa tjänster för att minska sin egen komplexitet och möjliggöra fokusering på den egna
kärnverksamheten.

3.2. Skolans påverkan och behov
Skolans behov av lokaler är stort och skolbyggnaden utgör i många fall själva sinnebilden av skolan. I
Göteborgs stad utgör lokalkostnader ca 25% av skolpengen. Det är rimligt att anta att lokaler och dess
funktion är av stor betydelse för verksamheten i skolan, eleverna och personalen. Bra lokaler hjälper helt
enkelt till att skapa en bra skola. Den allmänna utvecklingen avseende förvaltning av
ändamålsfastigheter påverkar också skolan genom att skolor som använder tjänster från aktörer som har
hög affärsmässighet och är specialiserade på sin uppgift, får bättre lokalfunktionalitet. Detta gäller
oavsett privata eller kommunala fastighetsaktörer.
En verksamhet vars uppgift är att fokusera på just byggnaden, lokalen och den service som efterfrågas av
skolverksamheten är att betrakta som en nyckelkomponent för skolans möjligheter till framgång. Kvalitet
och miljö i skolan är en viktig komponent i varje skolas rykte och därmed konkurrenskraft. Det är också
en rättvisefråga att elever som går i en skola som förvaltas av specialiserad organisation ska ges lika bra
läromiljöer som de som omfattas av andra lokalförvaltningsformer.

Figur 1 Illustration av fördelning av skolpengen

3.3. Medarbetarnas drivkraft
Det är lätt att glömma bort medarbetarna som arbetar med skolfastigheter när man diskuterar de stora
frågorna om styrning och former för organisering. En modern verksamhet måste, om man vill attrahera
och behålla duktiga medarbetare, erbjuda stimulerande och utvecklande arbete. Det sker genom att ge
verksamheten en mening som är samhällsnyttig och betydelsefull för de som arbetar där. I en värld där
de flesta verksamheter innehåller mer och mer service blir frågan alltmer viktig. Att arbeta i en
verksamhet där skolan är kunden, är en starkare drivkraft än att bara se världen i termer av en byggnad.

3.4. Motiv till kommunal bolagisering
I förarbetena till denna utredning har flera tankar om bolagisering av skolfastigheter och dess
möjligheter diskuterats. Det finns många åsikter om kommunal bolagsform kontra förvaltningsform i
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kommunal verksamhet. Många menar att det inte är organisationsformen som är avgörande för om
verksamheten är kostnadseffektiv och sköts bra. Detta är en semantisk diskussion som egentligen inte tar
hänsyn till vad frågan handlar om. I de flesta fall, som i detta, är utgångspunkten alltid något slags
missnöje med en rådande situation och då måste man söka nya lösningar.

4. Värdeutveckling och portföljhantering
Kommersiella fastighetsbolag med inriktning på ändamålsfastigheter har oftast en strategi att långsiktigt
äga, förvalta och utveckla sitt fastighetsbestånd. Målsättningen är att utveckla en fastighetsportfölj som
skapar maximal långsiktigt värde. Motsvarande uppdrag för en kommunalt ägd förvaltare säkerställer att
kommunen har en fastighetsportfölj med välskötta fastigheter där man får optimalt värde per
skattekrona och optimerade kostnader för overhead, drift, underhåll och kapital.
Värdet av en fastighet bestäms av det driftnetto en fastighet genererar och det avkastningskrav en
köpare sätter. Driftnettot är resultatet efter att kostnader för drift och underhåll är borttaget från den
hyra kunden betalar. Avkastningskravet ska täcka finansieringen och köparens krav på vinst. Ett
driftnetto på 0,5 mnkr och avkastningskrav på exempelvis 10 % ger ett fastighetsvärde på 5 mnkr (0,5
mnkr/10%). Avkastningskravet varierar beroende på t.ex. typ av fastighet eller var fastigheten är
belägen. Om fastigheten är i tekniskt dåligt skick och full hyra inte kan tas ut påverkas värdet för att
återställa fastigheten i önskat skick.
För att skapa värde i en fastighetsportfölj krävs ett långsiktig strategiskt arbete med varje enskild
fastighet och med hela fastighetsportföljen. Den tekniska standarden på fastigheterna utvecklas för att
över tid skapa bästa möjliga förutsättningar för en optimerad kostnad för drift och underhåll. De flesta
professionella fastighetsförvaltare arbetar utifrån högt ställda krav på hållbarhet och ser
hållbarhetsarbetet både som en förutsättning för att optimera drift och underhåll och ett tydligt krav
från kunderna som verkar i lokalerna. Flera kommersiella aktörer säger att hållbarhetsfrågan är standard
idag och att den inte driver den långsiktiga kostnadsutvecklingen uppåt utan snarare tvärtom.
Ett långsiktigt värde säkerställs genom att fastigheten håller en tillräckligt hög byggnadsteknisk
standard. Underlåter fastighetsägaren att underhålla t.ex. ett tak kan det orsaka skador på fastigheten
och innebära kostnader för att återställa den tekniska standarden och dessutom risk för minskade
hyresintäkter. På motsvarande sätt kan bristen på anpassningar av fastigheten/lokalen medföra att
kunderna inte är beredda att betala den hyra som marknaden sätter.
I en välskött fastighetsportfölj är fastigheternas tekniska standard på en nivå att de inte har brister som
äventyrar det ekonomiska värdet och att de är optimerade för att möta verksamhetens framtida behov.
En portfölj av fastigheter där värdet på fastigheterna inte förvaltas aktivt, tenderar att ackumulera ett
eftersatt underhåll för att den tekniska kvaliteten brister så att möjligheten att bedriva kundernas
verksamhet försämras och att driftkostnaderna ökar.
Till skillnad från bostäder, butiker och kontor har en ändamålslokal oftast möjlighet att sluta kontrakt
med hyresgäster som har ett långsiktigt perspektiv och där den specifika fastigheten är en förutsättning
för att hyresgästen ska kunna bedriva sin verksamhet. En bostadshyresgäst kan däremot säga upp sitt
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kontrakt på tre månader och en lokalhyresgäst kan välja att säga upp kontraktet för att flytta till en ny
geografisk plats. En skolförvaltning som hyr till exempel Annedalsskolan i Göteborg, har fastigheten som
en förutsättning för att attrahera elever och har få alternativ. Det ligger i både i fastighetsförvaltarens
och skolförvaltningarnas intresse att sluta långsiktiga kontrakt där hyror och kostnader är överblickbara.
Att bygga en ny skola eller renovera en befintlig kräver kapital. Finansiering kan ske genom att ägaren
tillför medel eller att kapitalet lånas på marknaden. Priset och tillgången på kapital bestäms av den
tekniska standarden på fastigheten och det kassaflöde som fastigheten genererar över tid, vilket alltså
utgör grunden för finansieringen.
En portfölj av välskötta samhällsfastigheter är attraktiva att finansiera på en kapitalmarknad.
Hyreskontrakten är långa och risken att hyresgästen avvecklar verksamheten eller går i konkurs är låg.
En kommunal hyresgäst har dessutom högre kreditvärdighet än de flesta kommersiella hyresgäster. Det
innebär möjligheter att finansiera en portfölj av samhällsfastigheter med hög belåningsgrad, lång
räntebindning och till lågt pris. Kommersiella fastighetsbolag använder möjligheten som en hävstång att
förvärva eller för nyproduktion. En kommunal aktör kan använda fastighetsportföljen till att lyfta av
annan finansiering och skaffa kapital till ny- eller reinvesteringar.
En kommersiell fastighetsportfölj innehåller oftast fastigheter som är mer eller minde strategiskt viktiga
och mer eller mindre färdigutvecklade. Fastighetsportföljen kan t.ex. både innehålla fastigheter med ett
stort framtida underhållsbehov och fastigheter som är färdigutvecklade och inte strategiskt viktiga. En
ägare kan välja att sälja fastigheter som har låg potential till framtida värdeutveckling för att finansiera
utvecklingen av fastigheter med hög potential.
En kommersiell fastighetsägare arbetar med alla delar i fastighetsportföljen för att skapa långsiktiga
värden. Fokus är att arbeta med intäkter och kostnader i resultaträkningen, den tekniska standarden i
balansräkningen och kassaflödet för att finansiera nya fastigheter och få tillgång till lågt prissatt kapital.
Omvärldsanalysen och historiken i Göteborgs Stad har visat att kommunala fastighetsförvaltare med
verksamheten i en kommunal förvaltning tenderar att fokusera mer kortsiktigt och inte arbeta aktivt med
eftersatt underhåll eller finansiering. Det får oftast negativa effekter på ekonomin och värdet på
portföljen.

5. Nuläge lokalförvaltningen
Lokalförvaltningen är en intern serviceorganisation och tillhandahåller i huvudsak lokaler till
förvaltningar som ansvarar för vård, skola och omsorg. Lokalförvaltningen förvaltar cirka 2,2 miljoner
kvadratmeter fördelat på 1 500 anläggningar där de huvudsakliga verksamheterna bedrivs i lokalerna är
förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vård- och omsorgsboende. Den totala omsättningen uppgick
till cirka 3,3 mdkr (2020).
Lokalförvaltningen bedömer att verksamheten till 60% utgörs av skollokaler. År 2021 till 2025 beräknas
investeringsvolymen för enbart skolfastigheter uppgå till 17,5 mdkr med en planerad nyproduktion fram
till 2030 på motsvarande årliga volymer.
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Figur 2 Schematisk bild över nuvarande ansvarsmodell i staden

5.1. Organisationsdesign/affärsmodell
Kommunfullmäktige beslutade om att bilda lokalförvaltningen 2010 med syftet att på ett så effektivt och
professionellt sätt som möjligt förvalta lokalerna till fördel för hyresgäster och ägare (Se rapport från
”arbetsström internt nuläge och omvärldsanalys”). Ekan bedömer att lokalförvaltningen inte uppnått de
förväntade effekter såsom stordriftsfördelar, kostnadseffektivitet etc. som låg till grund för
kommunfullmäktiges beslut. Inte heller kunderna upplever att det blivit bättre för dem.
Lokalförvaltningen med ett stort fastighetsbestånd att förvalta och ett stort antal kunder med olika typer
av verksamheter blir för komplex att driva i en offentlig styrmiljö. Detta har i praktiken medfört
stordriftsnackdelar.
Samtidigt har lokalförvaltningen inte givits förutsättningar att bedriva utveckling av fastighetsportföljen
genom de begränsningar som en utförande förvaltning har i att inte kunna planera och agera
långsiktigt. Stadsledningskontoret har haft i uppdrag att planera och prioritera ny-/till- och ombyggnad
samt rivning av skolfastigheter samt planera och prioritera större inhyrningar, men inte heller de har
haft förutsättningar att axla uppdraget. Det innebär i praktiken att ingen fullt ut ansvarat för att
strategisk utveckla fastighetsportföljen och säkra värdetillväxt och utveckling av skolfastigheterna.

5.2. Ansvar och organisation
En utförlig beskrivning av lokalförvaltningens organisation och styrning återfinns i rapporten
”Arbetsström internt nuläge och omvärldsanalys”. Nedan följer en sammanfattning.
Lokalnämnden i Göteborgs Stad har ansvar för att tillhandahålla verksamhetslokaler främst för
undervisning, barn- och äldreomsorg och boenden med särskild service. Nämnden ska förvalta och
utveckla verksamhetslokaler inom sitt fastighetsbestånd till de verksamheter som bedrivs av Göteborgs
Stad, samt agera mellanhyresvärd för nämndernas inhyrda verksamhetslokaler. Nämndens ansvar är att
bedriva fastighetsförvaltning, byggnation och hyresverksamhet. Fastigheterna registerförs av
fastighetskontoret. Nämnden ansvarar också för hyressättning av lokalnämndens lokalbestånd.
Lokalförvaltningen är organiserade i en linjeorganisation med cirka 550 medarbetare fördelade på tre
verksamhetsavdelningar samt tre stödavdelningar. Förvaltningens ledningsgrupp utgörs av direktör,
avdelningschefer från de sex avdelningarna samt förvaltningscontroller. Avdelningscheferna för
verksamhetsavdelningarna är även processägare för förvaltningens sex verksamhetsprocesser.
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Personalomsättningen är ca 12 % och ca 20 % av medarbetarna är över 60 år. Enbart en handfull
personer på förvaltningen är specialiserade och arbetar enbart med skollokaler. De tre avdelningarna
som utgör kärnverksamheten är
•

Fastighetsavdelningen innehar ansvar för långsiktigt planerade åtgärder (underhållsåtgärder och
reinvesteringar) för god funktionalitet och användbarhet.

•

Serviceavdelningen ansvarar för tillsyn och skötsel av fastigheter och mark, daglig drift samt
fortlöpande genomföra energieffektiviserande åtgärder.

•

Projektavdelningen ansvarar för ny-, till-och ombyggnation av lokaler och boenden på uppdrag
från kommunstyrelsen.
Hyresverksamheten ska säkerställa god avtalsförhandling och avtalsförvaltning gällande hyresavtal
mellan hyresvärd och hyresgäst vad gäller: Inhyrning av lokaler och boenden för stadens förvaltningar
och bolag på uppdrag från kommunstyrelsen, uthyrning av lokaler, boenden till externa hyresgäster på
uppdrag av kommunstyrelsen samt lokalanpassningar för inhyrda och uthyrda lokaler.

5.3. Modell för hyressättning
Inom lokalförvaltningen har en ny modell för hyressättning utarbetats vilken kommer att implementeras
succesivt fram till och med år 2022. Den nya modellen som är beskriven i ”arbetsström Internt nuläge
och omvärldsanalys” bygger på principen om självkostnad där lokalanpassningar och driftskostnader för
investeringsprojekt ligger utanför grundhyran och debiteras i stället kunden separat. Det innebär att
skolförvaltningarna inte får ersättning/kompensation för grundhyran, utan denna ska i sin helhet
bekostas av den förvaltning som använder skollokalen.

5.4. Skollokaler
Skollokaler utgör 60% av lokalförvaltningens bestånd och omfattar ca 730 objekt varav ca 490 är objekt
som ägs av Göteborgs Stad via Fastighetskontoret och ca 240 objekt är lokaler som ägs av externa
fastighetsägare. Förvaltningsarean för skollokaler uppgår till 1,4 miljoner BRA och genererar 1,8 mdkr i
intäkter enligt hyresmodellen (Beräknade lokalkostnader 2022, sammanställning 2021-03-02).
Totalkostnaden för olika typer av skollokaler skiljer sig markant där förskolan har en hyresnivå för
egenägda lokaler som överstiger gymnasieskolan med 50%. Förklaring till detta är att kostnader för
tillsyn, skötsel och media/energi per kvadratmeter är högre då förskolor oftast är mindre till storleken.
Samtliga siffror baseras på uppgifter tillhandahållna av lokalförvaltningen.

Figur 3 Diagram över fördelning av
yta per m2 (BRA) per skolform

Figur 4 Diagram över kostnad per kvadratmeter per skolform för
egenägda lokaler
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5.4.1. Skolformernas omfattning
Förskolan uppgår till 455 objekt och ca 335 000 BRA, där ca 75% av lokalerna utgörs av ägda lokaler
och ca 25 % av inhyrda.
Grundskolelokalerna är störst av skolbeståndet och uppgår till 224 objekt och 840 000 BRA, där ca 90%
av lokalerna utgörs av ägda lokaler och ca 10 % av inhyrda.
Gymnasieskolan uppgår till 45 objekt och 215 000 BRA, där ca 75 % av lokalerna utgörs av ägda lokaler
och ca 25 % av inhyrda.

Figur 5 Diagram över fördelning ägd/inhyrd yta förskola, grundskola och gymnasium

5.5. Övrig verksamhet
Förutom förvaltning av skollokaler bedriver lokalförvaltningen fastighetsförvaltning och
projektverksamhet inom äldreomsorg och boende med särskild service. Denna verksamhet är inte
organisatoriskt separerad från skolfastighetsverksamheten. Lokalförvaltningen gör bedömningen att
denna övriga verksamhet utgör cirka 40% av den totala verksamheten. Det innebär att den övriga
verksamheten förvaltar ca 980 000 m2 BRA och genererar 1,1 mdkr i intäkter enligt hyresmodellen
(Beräknade lokalkostnader 2022, sammanställning 2021-03-02), samt sysselsätter ca 220 medarbetare.

6. Skolförvaltningarnas nuläge
”Arbetsström Internt nuläge och omvärldsanalys” har genomfört intervjuer med representanter för
förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen och utbildningsförvaltningen. Sammanställningen nedan
är hämtad från arbetsströmmens delrapport och innehåller ingen analys utan är ett referat av det som
framkommit i intervjuerna. För ytterligare information hänvisas till arbetsströmmens delrapport.

6.1. Behovsanalys och planering
Behovsplaneringen kretsar i huvudsak kring att möta behovet av nya skollokaler på grund av en ökad
befolkning. Samtliga respondenter framhåller att denna planering behöver länkas tydligare till
underhållsplaneringen och bedömningen av fastigheternas status.
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6.2. Samverkan inom staden
Ansvarsfördelningen i staden gällande lokalförsörjning upplevs av två förvaltningar (inklusive
lokalförvaltningen) som tydlig medan två förvaltningar upplever den som otydlig. De dokument som
beskriver och fastslår ansvarsfördelningen i staden är okända för flera respondenter i förvaltningarna.
Otydligheten i ansvarsfrågan skapar gränsdragningsproblem som medför att frågor skjuts mellan olika
instanser.
Det saknas formella forum för att hantera målkonflikter i stadsplaneringen. Upplevelsen från
skolförvaltningarna är att exploateringsekonomin är överordnat andra mål, varmed behovet av att
säkerställa lämpliga tomter för utbildningslokaler prioriteras ned. Konsekvensen blir att lokalerna kan
behöva utformas på ett kostsamt sätt, både rent byggtekniskt såväl som driftmässigt för verksamheterna.

6.3. Leverans utifrån beställning
För att underlätta projektering och slippa göra justeringar i sena skeden i byggprojekten har
skolförvaltningarna tagit fram funktionsprogram och rumsprogram som definierar vilka ytor som ska
ingå och hur stora dessa ytor ska vara. Skolförvaltningarna upplever att de trots detta inte har några
möjligheter att arbeta för att hålla kostnaderna nere, då både de byggnadstekniska kraven såväl som
kraven på verksamhetsytornas utformning är inskrivna i lokalförvaltningens upprättade tekniska krav och
anvisningar (TKA). I och med principen om självkostnadshyra tillsammans med det faktum att
lokalförvaltningen har en monopolstatus beträffande leverans av skollokaler, så menar man att det
saknas incitament för lokalförvaltningen att hålla nere kostnaderna. Det är mer regler än undantag att
leveranserna avviker beträffande tid och/eller kostnad.

6.4. Underhåll av lokaler
Samtliga förvaltningar bedömer att det finns ett eftersatt underhåll i stadens skollokaler. De menar att
enligt lokalförvaltningen så beror situationen på att lokalförvaltningen under ett antal år fått minskade
anslag till underhåll. Man menar att prioriteringen från lokalförvaltningen har då varit att säkra
skalskyddet medan det invändiga underhållet har fått vänta. Det finns en frustration hos
skolförvaltningarna kring statusen på verksamhetslokalerna. De ger samstämmigt en bild av att det helt
saknas underhållsplanering som är kommunicerad med skolförvaltningarna.

6.5. Uppsägning och avyttring av lokaler
De lokaler som lokalförvaltningen tillhandahåller har ingen uppsägningstid utan utgör kommun-interna
upplåtelser. När inte någon verksamhet i staden har behov av lokalen i närtid ska lokalnämnden överföra
lokalen till fastighetsnämnden för försäljning. Enligt skolförvaltningarna går processen mycket långsamt,
ibland tar det flera år. Det finns inte heller några incitament för lokalförvaltningen att skynda på
processen eftersom de får fortsatt full hyra från skolförvaltningarna fram till att lokalen är överlämnad.

6.6. Finansiering och kostnadsstyrning
Skolförvaltningarna upplever att de har svårt att påverka kostnaderna så länge lokalförvaltningen
ensidigt styr över lokalernas utformning. Med den ”monopolsituation” som lokalförvaltningen har,
tillsammans med full kostnadstäckning, ger det lite utrymme för skolförvaltningarna att påverka och
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minska sina hyreskostnader. Lokalförvaltningen har uppmärksammat en större kostnadsmedvetandet hos
skolförvaltningarna och att de som utförare blir alltmer ifrågasatta.

6.7. Synpunkter på bolagisering
Skolförvaltningarna framhåller att det mest avgörande för deras verksamhet är ändamålsenliga lokaler
som drivs kostnadseffektivt och att de har överblick och framförhållning över fastighetskostnadernas
utveckling. Förvaltningarna har ingen erfarenhet av att skollokalerna förvaltas i bolagsform och har svårt
att se vilka effekterna av en ny organisationsform blir. De är överens om att förvaltningen av befintliga
lokaler och byggnation av nya behöver utvecklas och effektiviseras. Risken som de ser med en
bolagisering är att kostnaderna för lokalerna i skolverksamhet kommer att synliggöra kapitalkostnader
och då också öka.

7. Omvärldsanalys
Projektet har genomfört en översiktlig omvärldsanalys med kommunala organisationer och med privata
organisationer. Den kommunala omvärldsanalysen har genomförts av ”arbetsström Internt nuläge och
omvärldsanalys”.
De kommuner som har intervjuats är Stockholm, Uppsala och Sollentuna. Såväl skolförvaltningar,
fastighetsbolag för skolfastigheter, som stadsgemensamma funktioner har intervjuats. Kommunerna
skiljer sig åt i flera avseenden. Stockholm bolagiserade sitt fastighetsbestånd för skolor i början på 90talet. Uppsala bildade sitt skolfastighetsbolag 2013 och Sollentuna bildade sitt skolfastighetsbolag
2016.
Stockholm (SISAB) är också med sina 1,8 miljoner kvadratmeter skollokaler en betydligt större
verksamhet jämfört med Uppsala (USAB) 0,5 miljoner kvm och Sollentuna (SKAB) 0,3 miljoner
kvadratmeter.
Omvärldsanalysen har inte gjorts med ambition av att vara en heltäckande analys av skolfastighetsbolag
i Sverige utan ska ses som en inblick i tre kommuner av olika storlek och med olika historik. Ambitionen
är att få inspiration och belysa frågeställningar när Göteborgs Stad står inför ett eventuellt
inriktningsbeslut att bolagisera skolfastigheter.
Omvärldsanalysen av externa fastighetsbolag och specifikt bolag som arbetar med ändamålsfastigheter
är gjord av Ekan Mangament. Arbetet har genomförts genom att intervjua två privata aktörer inom
segmentet samhällsfastigheter och genom att dra slutsatser från den portfölj av fastighetsprojekt Ekan
Management har arbetat med sedan mitten på 1980-talet.

7.1. Omvärldsanalys av tre kommuner
Sammanfattningen av omvärldsanalysen av bolagisering av skolfastigheter i Stockholm, Uppsala och
Sollentuna bygger i sin helhet på den rapport som den interna projektgruppen har tagit fram och kan
sammanfattas i nedanstående bild. För utförligare beskrivning hänvisas till rapport ”arbetsström internt
nuläge och omvärldsanalys”.
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Figur 6 Sammanfattning av omvärldsbevakning kommuner

7.1.1. Behovsanalys och planering
Behovsplaneringen kretsar i huvudsak kring att möta behovet av nya skollokaler på grund av en ökad
befolkning. Samtliga intervjuade kommuner har angett att de inledningsvis valt en decentraliserad
behovsplanering, men att de med tiden sett behov av att införa en kommuncentral funktion som
samordnar/styr med varierande grad. De framhåller att planeringen av nya skollokaler/skolfastigheter
behöver kopplas tydligare till underhållsplaneringen och bedömningen av de befintliga fastigheternas
status.

7.1.2. Ansvarsmodell och samverkan
De intervjuade kommunerna har alla ett trepartsförhållande mellan skolförvaltningarna,
fastighetsbolaget och den kommuncentrala funktionen som till större eller mindre delar samordnar
lokalförsörjningsprocessen. Ansvarsfördelningen upplevs överlag som tydlig, främst beroende på att
bolagens uppdrag är tydligt definierade. I Uppsala agerar den kommuncentral funktionen hyresvärd
gentemot skolförvaltningarna (s.k. mellanhyresvärd), medan fastighetsbolaget levererar lokaler/tjänster.
Denna modell är vald för att möjliggöra konkurrens för skolförvaltningarna att hyra skollokaler från
privata aktörer. Bolaget i Stockholm har ett större mandat att ta investeringsbeslut jämfört med Uppsala
och Sollentuna.

7.1.3. Leverans utifrån beställning
Bolagen i de intervjuade kommunerna har i princip samma ”monopolställning” som lokalförvaltningen i
Göteborg. Bolagen arbetar med att förbättra styrningen och därigenom öka incitamenten att hålla nere
kostnaderna. I Stockholm har skolnämnden en teoretisk möjlighet att välja andra utförare än bolaget
men detta har i praktiken aldrig skett. I samtliga kommuner äger skolnämnderna själva beslutet om
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utformningen av verksamhetens ytor. Det är de som tar fram funktionsprogram medan bolagen enbart
beslutar om de tekniska kraven.

7.1.4. Underhåll av lokaler
Alla de intervjuade kommunerna uppger att underhållsskulden i fastighetsbeståndet har varit en
bidragande orsak till bildandet av bolag. De två senast bildade bolagen (Uppsala, Sollentuna) anger att
de därför vid starten vid bolaget hade en bristfällig bild av statusen på fastighetsbeståndet. Tydliga
underhållsplaner utgör ett underlag till samtliga kommuners lokalförsörjningsplaner och skapar även
förutsättningar för skolförvaltningarna att planera sin verksamhet långsiktigt.

7.1.5. Uppsägning och avyttring av lokaler
I referenskommunerna används mer regelrätta hyresavtal med uppsägningstider. Samtliga intervjuade
kommuner har infört olika typer av specialregler för tomställda lokaler för att säkerställa att kommunen
inte lider ekonomisk skada på lång sikt till förmån för kortsiktiga ekonomiska vinster. Ingen av
kommunerna låter skolförvaltningen bära kostnaderna för tomställda lokaler utan bortre gräns.

7.1.6. Finansiering och kostnadsstyrning
I de intervjuade kommunerna är självkostnadshyran allmänt rådande. Samtliga kommuner har angett att
det är viktigt att bygga in incitament för fastighetsbolaget att hålla nere kostnaden. Kommunerna har
inte lyckats fullt ut att hålla nere kostnaderna men har kommit en bit på vägen.

7.1.7. Bolagisering
Ingen av referenskommunerna har gjort någon officiell utvärdering av bolagiseringen av sina
skolfastigheter. I intervjuerna har det framförts enskilda synpunkter på faktorer som de anser vara av
vikt att beakta vid en bolagisering:
•

Alla har tillämpat verksamhetsövergång, vilket har fungerat väl utifrån såväl arbetsgivar- som
medarbetarperspektivet.

•

En tydlig ansvarsfördelning är viktig med tydliga ägardirektiv och samverkansavtal för att
undvika gråzoner.

•

Det anses lättare att arbeta med långsiktiga mål (vilket är en förutsättning för ett
fastighetsförvaltande bolag där planeringshorisonten minst är 10–20 år) under en bolagsstyrelse
framför en nämnd.

•

Möjligheten till att balansera resultatet inom koncernen framhålls som ett viktigt skäl för
bolagisering.

•

Hanteringen av målkonflikter i stadsplaneringen behöver lösas oaktad organisationsform för
skolfastigheterna.

•

Desto bättre förberedd en övergång är desto bättre förutsättningar för att bolaget ska bli en del
av kommunkoncernen. Det finns en risk för att bolaget utvecklar en egen kultur där man inte
känner sig som en del av kommunen.
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7.2. Omvärldsanalys privata ändamålsfastigheter
Intresset för ändamålsfastigheter har blivit stort de senaste fem åren. Fler och fler aktörer ger sig in i
marknaden och förvärvar eller bygger framförallt skolor och äldreboenden. Privata fastighetsbolag ser
att de svenska kommunerna står inför en stor utmaning när det gäller att skaffa lokaler för nya platser
inom skola och äldrevård samtidigt som det föreligger ett stort reinvesteringsbehov i det befintliga
fastighetsbeståndet
Affärsmodellen för privata ändamålsfastigheter bygger på att skapa en fastighetsportfölj med långa
kontrakt med hyresgästen och en optimerad fastighetsförvaltning. Det ger förutsättningar för att skapa
en effektiv och långsiktig finansiering som används som hävstång för förvärv och investeringar. Vissa
ändamålsfastighetsbolag tar också en större del av affären framför allt inom äldrevården där kommuner
erbjuds både lokalen och verksamheten med ett pris per plats.
De privata fastighetsbolagen menar att de är mer kostnadseffektiva jämfört med kommunala
fastighetsbolag. Vår bedömning är att de privata fastighetsbolagen framförallt har säkerställt styrning av
fastighetsportföljen, effektiviteten i fastighetsförvaltningen, gränssnitt mot kunderna och förutsättningar
för effektiv finansiering. För ytterligare marknadsanalys av privata ändamålsfastigheter hänvisas till
”Delrapport från arbetsström Fastighetsanalys (Svefa)”.

7.2.1. Styrning av fastighetsportföljen
Ett privat fastighetsbolag arbetar i lika stor utsträckning med balansräkningen som med
resultaträkningen. Det innebär en aktiv förvaltning av fastighetsportföljen så att fastighetsvärdet och
kassaflödet optimeras över tid. Bolagen har en god bild av hur underhållet av fastigheterna kommer att
se ut i närtid och de kommande 10 till 20 åren. Bolagen säkerställer att
fastighetsförvaltningsverksamheten inte bygger upp en oreglerad underhållsskuld i fastighetsbeståndet
som negativt påverkar värdet av fastigheten i portföljen eller driver framtida förvaltningskostnader.
Ett privat fastighetsbolag arbetar aktivt med sitt fastighetsbestånd och avyttrar fastigheter med låg
långsiktig potential och utvecklar fastigheter med hög potential. De menar att offentliga fastighetsbolag
har svårare att driva portföljutvecklingen fullt ut eftersom ett kommunalägt bolag t.ex. inte lika enkelt
kan förvärva strategiskt viktiga fastigheter. Däremot kan en kommunal aktör vara aktiv i att utveckla
portföljen av nyinvesteringar.
De privata aktörerna har tydliga processer för att styra nya investeringar. Ett lyckat nybyggnadsprojekt
kräver en väl utvecklad process för att matcha hyresgästernas krav och styrningen av entreprenörer. En
stor del av att säkerställa att nyinvesteringar håller sig inom fastställda ramar är förmågan till styrning
av entreprenörer och kostnader. De privata aktörerna inser även att den politiska processen kan försvåra
och försena investeringar för offentliga aktörer.

7.2.2. Effektiviteten i fastighetsförvaltningen
De privata fastighetsbolagen som arbetar med ändamålsfastigheter har oftast fullt ut affärsmässighet i
sin fastighetsförvaltning och affärsmodell. Styrmodellen är tydlig och där fastighetsbolaget säkerställer
att den fastighetsförvaltande organisationen har det fulla ekonomiska ansvaret för hyreskontrakten och
drift och underhåll samt att ansvaret är fördelat till en enskild fastighet. De har skapat en organisation
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med egen personal och vanligtvis en stor andel köpta tjänster för att optimera kapacitet, kostnader och
kompetens.
Privata aktörer upplever i allmänhet att de är effektivare jämfört med kommunala fastighetsförvaltare
där några av anledningarna är tydligare ägarstyrning och att de inte hindras av den problematik som
t.ex. LOU skapar. De använder också i stor utsträckning AFF (branschstandarden som reglerar
leveransen/tjänsten och ansvaret mellan parterna) och strävar efter samma avtal och gränssnitt mot
samtliga kunder. Privata aktörer arbetar vanligtvis med uppföljning mot prognoser och reellt resultat per
fastighet och undviker budgetstyrning. Det finns en långsiktig förvaltnings- och utvecklingsplan per
fastighet med möjligheter att sätta mål och styra på nyckeltal.

7.2.3. Gränssnitt mot kunderna
Ett privat fastighetsbolag har ett tydligt gränssnitt mot sina kunder. Eftersom båda parterna verkar på en
marknad finns det alternativ både för den som hyr ut lokalen och den som ska hyra lokalen. Det
ekonomiska utrymmet hos kunden styr hur lokalen ska utformas och när kontraktet är slutet har
fastighetsförvaltaren stora incitament att effektivt förvalta fastigheten och att långsiktigt säkerställa
relationen till kunderna.
Flera privata bolag upplever att de har en tydligare dialog med rektorerna inom privata skolor än inom
de kommunala skolorna, och att rektorer inom privata skolor i sin tur har ett mycket stort ekonomiskt
ansvar för lokalkostnaderna. Det driver fastighetsförvaltarna att vara kostnadseffektiva. Flera av de
privata kunderna ställer tuffare krav på fastighetsbolagen och agerar fullt ut affärsmässigt.

7.2.4. Effektiv finansiering
En viktig komponent i ett fastighetsbolag är tillgång till kapital och möjlighet till upplåning till låga
kostnader. Ändamålsfastigheter med en lång kontraktstock och ett välskött fastighetsbestånd har
möjlighet att använda kassaflödet och förmögenhetsmassan (fastigheterna) för att säkerställa tillgång till
externt kapital till rimlig belåningsgrad. För ett privatägt fastighetsbolag är detta en förutsättning för att
kunna expandera verksamheten. En kommunal aktör har oftast en annan struktur för att finansiera och
använder inte de möjligheter som ett bestånd av ändamålsfastigheter ger.

8. Beskrivning av alternativ
Enligt uppdragsdirektiv har Ekan Management analyserat två alternativ för att belysa om en separat
organisation i bolagsform för fastigheter inom skolsfären med egen resultat-och balansräkning, styrelse
och ledning kan skapa en bättre verksamhet. Syftet är att se om det finns förutsättningar för en mer
affärsmässig styrning, en effektivare fastighetsförvaltning, snabbare beslutsvägar och stärka
likvärdigheten.
De två alternativen som ska analyseras är följande:
A. Staden äger fortsatt fastigheterna i förvaltningsform och överlåter driften till ett bolag. Detta
sker genom direkttilldelning till ett kommunalt bolag som ansvarar för fastigheternas drift i
enlighet med upprättat förvaltningsavtal. Detta alternativ benämns nedan för ”Servicebolaget”.
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B. Staden överlåter ägandet av fastigheterna till ett bolag. Detta sker genom att ägandet överförs
till ett kommunalt bolag som får ansvar för att utveckla beståndet. Bolaget ansvarar för alla
beslut kring fastigheterna och har sin relation med kommunens brukarförvaltningar, alternativt
en strategisk beställarfunktion genom hyresavtal. Detta alternativ benämns nedan för
”Fastighetsbolaget”.
Vi har valt att beskriva två ytterlighetsalternativ och gjort ett antal antaganden för att tydliggöra
möjligheter och konsekvenser. Det är naturligtvis möjligt att anpassa alternativen. En hybridlösning på
alternativ B är t ex att inte överföra ägandet av fastigheter till bolaget utan istället skapa en fiktiv
balansräkning med operativa värden baserat på fastighetsbeståndet. Detta alternativ belyses sist i detta
kapitel.

8.1. Grundläggande principer
Följande grundläggande principer gäller båda alternativen, ”Servicebolaget” och ”Fastighetsbolaget”.
Syftet med bolagiseringen är att, givet kvalitetskraven, driva en så kostnadseffektiv fastighetsförvaltning
som möjligt och samtidigt säkerställa långsiktiga ekonomiska värden för att få ett optimalt värde per
skattekrona. Syftet med att bilda bolag är inte att gå med vinst.
För att den operativa fastighetsverksamheten ska fungera effektivt behöver en ny styr- och
ekonomimodell utvecklas.
Ekonomiskt ska varje objekt (lokal, fastighet eller byggnad) påföras verkliga kostnader för förvaltning,
ny-/till-/ombyggnation och kapitalkostnader. Bolaget ska möta kostnaderna för fastighetsverksamheten
med intäkter från kunderna dvs skolförvaltningarna, och självkostnadsprincipen gälla för hyressättning.
Bolaget måste vidare få rätt nivå på intäkter oavsett vilka principer för styrning skolförvaltningen arbetar
efter.
Prissättning av enskilda lokalerna kan ske efter olika modeller baserat på vilka ”styreffekter” som ska
uppnås. Fördelning av lokalkostnader ut på skolorna är framförallt en fråga för skolförvaltningarna för
styrningen av skolorna.
Dagens hyresmodell behöver justeras så att den grundhyra som utgår för respektive objekt till
skolförvaltningarna blir stabil över tid utan kraftiga fluktuationer mellan olika år.
Likvärdighetsprincipen av skolan ska styras av skolförvaltningen och påverkas inte av om
fastighetsverksamheten bolagiseras genom ett Servicebolag eller genom ett Fastighetsbolag. En
effektivare och mer transparent verksamhet kommer alla elever till del och ger en större möjlighet för
skolförvaltningarna att arbeta med likvärdighetsprincipen.

8.2. Alternativ A ”Servicebolaget”
Göteborgs Stadshus AB (Stadshus AB) startar ett nytt bolag som placeras i koncernstrukturen. Göteborgs
Stad överlåter driften av fastigheterna och att genomföra ny-/till-/ombyggnad på det nystartade bolaget.
Servicebolaget styrs på motsvarande sätt som övriga bolag i Stadshus AB, det vill säga via ägardirektiv
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och en politisk tillsatt styrelse. Skolfastigheterna är registerförda (som idag) av fastighetskontoret och en
central funktion i staden ansvarar för den strategiska styrningen av fastighetsportföljen.
Normalt så har ett renodlat förvaltningsbolag, som inte äger fastigheterna, ett komplett
tjänsteerbjudande inom Facility Management (FM). Det kan förutom fastighetsförvaltande tjänster vara
lokalvård, vaktmästeri, måltider etc. Dessa tjänster anpassas efter behov och man skräddarsyr leveranser
efter kundens önskemål och överenskommelser. En specialiserad leverans av tjänsterna sker med
flexibilitet, kompetens och med kunden i centrum. Fördelarna med en fokuserad och professionell FMleverantör är kostnadseffektivitet genom skalfördelar och professionalitet samt genom flexibilitet och
kundorientering. Nackdelarna är att det är olika parter som hanterar driften av fastigheterna och den
strategiska förvaltningen av fastigheterna. I Servicebolags-alternativet fokuseras dock enbart de tjänster
som lokalförvaltningen tillhandahåller idag.
En bolagisering av enbart förvaltningsorganisationen innebär att Göteborg Stad skapar ett Facility
Managementbolag med ansvar för enbart förvaltningen av beståndet av skolfastigheter. SLK arbetar på
uppdrag av kommunfullmäktige där SLK har en samordnad roll och uppsiktsplikt. Ekan bedömer att SLK
eller fastighetskontoret kan fungera som en ägarrepresentant med ansvar att teckna ett förvaltningsavtal
med Servicebolaget. Förvaltningsavtalet reglerar de förvaltningstjänster och förvaltningsåtgärder
Servicebolaget ska utföras åt skolförvaltningarna, och baseras på branschstandarden AFF.
Ägarrepresentanten lämnar även uppdrag till Servicebolaget att ansvara för ny-/till- och ombyggnation
samt inhyrning av externa lokaler utifrån skolförvaltningarnas behovsanalys av nya skolplatser.
Ägarrepresentanten och skolförvaltningarna sluter hyresavtal och hyran faktureras enligt
självkostnadsprincip. Ägarrepresentanten fungerar i det här fallet som en mellanhyresvärd.
Ansvaret för fastighetsportföljens värdeutveckling, långsiktig fastighetsutveckling och planering i tidiga
skeden ligger i detta alternativ inte på Servicebolaget. Detta ansvar överlåtes till ägarrepresentanten där
uppgifterna är både av operativ och strategisk karaktär. Det kommer bland annat behövas en central
funktion, liknande den i Stockholm, där principiella frågor som skolförvaltningarna och Servicebolaget
inte är överens om kan dömas av.
Fastigheterna kommer att redovisas och vara en del av stadens årsredovisning, på samma sätt som idag.

Figur 7 Schematisk bild ansvarsmodell alternativ A Servicebolag
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8.2.1. Konsekvenser på affärsmodell, styrning och organisation
Övergången av personal från lokalförvaltningen till Servicebolaget sker genom en verksamhetsövergång
vilket har analyserats i arbetsgruppen HR/verksamhetsövergång.
Kommunfullmäktige utser, på förslag av valberedningen främst partipolitiskt förtroendevalda ledamöter
till Fastighetsbolagets styrelse. Ägardirektiv arbetas fram enligt samma principer som för övriga bolag.
Stadshus AB har en klusterorganisation och beroende på placeringen i koncernen kommer styrning och
koordinering ske av moderbolaget eller klustermodern.
Ägarrepresentanten kommer att vara mellanhyresvärd (kontraktspart) och får ett utpekat ansvar som
strategisk fastighetsutvecklare av fastighetsportföljen. Denna centrala funktion kan t.ex. ligga på SLK
eller fastighetskontoret och kräver oavsett placering behov av att bygga upp en organisation med
resurser och fastighetsstrategisk kompetens.
Servicebolaget arbetar på kundens uppdrag, enligt en professionell FM-leverantör. Verksamheten
organiseras enligt ”best practice” inom fastighetsförvaltning med tonvikt på facility management och
kundbehov, i syfte att ge skolverksamheterna en optimal service med avseende på lokaler.
Beställare av tjänsterna är skolförvaltningarna som betalar för tjänsterna. Servicebolaget ska effektuera
det förvaltningsavtal som är upprättat med ägarrepresentanten, driva byggnation inom ramen för
projektverksamheten och vid behov hyra in externa lokaler. Servicebolaget säkerställer servicen genom
dialog med skolförvaltningarna, och utför lokalanpassningar på uppdrag.
Skolförvaltningarna behöver etablera tydliga gränssnitt mot två parter (Servicebolaget och
ägarrepresentanten) och kommer att behöva bygga upp arbetssätt och kompetens för det. Dialogen
kommer att föras mellan de tre parterna ägarrepresentant, Servicebolag och skolförvaltning.
Fastighetsfrågorna kommer att renodlas genom att skolförvaltningarna och ägarrepresentanten driver
frågor kring hyresnivåer och behov av underhållsåtgärder. Ägarrepresentanten har sedan att effektuera
frågorna gentemot Servicebolaget. Ägarrepresentanten kommer ha det yttersta ansvaret för att det finns
en underhållsplan och en organisation för att den efterlevs så att inte framtida underhållsskulder byggs
upp.
Investeringar i skolfastigheter blir en del av stadens investeringsplan, och enskilda investeringar beslutas
av kommunstyrelsen/kommunfullmäktige likt idag.
Etablering av ett servicebolag är mindre komplext jämfört med alternativ B. Ett genomförande borde
kunna ske inom en treårsperiod.

8.2.2. Ekonomiska konsekvenser
Det är teoretiskt möjligt att realisera de potentialer som är identifierade i kapitel 9 i ett renodlat
Servicebolag. Det kommer däremot vara praktiskt svårt eftersom det strategiska ansvaret för att utveckla
fastigheterna ligger på en central funktion och inte i Servicebolaget. På samma sätt som att
lokalförvaltningen och SLK idag inte mäktar med att driva utvecklingen av fastighetsportföljen, är risken
stor att en ny central enhet kommer att ha motsvarande utmaning.
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För detta alternativ bedöms de årliga kassaflödesbesparingarna vara 125 till 425 mnkr. Av dessa
kommer 75 till 125 mnkr att synas i resultaträkningen när transformationen har fått effekt och
ytterligare 50 till 300 mnkr över tid genom minskade avskrivningar och kapitalkostnader.
De effektivitetsvinster som uppstår i Servicebolaget kommer innebära lägre hyreskostnader för
skolförvaltningarna.
Etableringen av ett Servicebolag kommer att medföra kostnader. Kostnaden för att administrativt sätta
upp ett servicebolag och genomföra transformationen tas i den ordinarie verksamheten med tillägg för
transformationskostnader på totalt cirka 20 mnkr över en treårsperiod.
Transaktionskostnaderna för etableringen är låga. Eftersom inga fastigheter förs över utgår ingen
stämpelskatt och det kommer inte att bli några andra skattemässiga konsekvenser. Servicebolaget
kommer att ansvara för att bygga en driftverksamhet som åtgärdar de brister som finns idag.
Ägarrepresentanten och Servicebolaget ansvarar för att realisera de effektivitetsvinster som är
identifierade.

8.2.3. Riskhantering
Det kommer att finnas ett antal risker som behöver hanteras när ett Servicebolag bildas.
Skolförvaltningarna kan komma att ha lägre påverkan på kostnadsutvecklingen och tjänsteutbudet då
man är längre från den utförande fastighetsförvaltaren (Servicebolaget). Servicebolaget kommer inte få
det hela ansvarat att både förvalta och hantera de strategiska fastighetsfrågorna, vilket kan försvåra den
långsiktiga planeringen av byggnation och fastighetsförvaltning. Det krävs ett mycket nära samarbete
med den nya centrala funktionen (ägarrepresentanten) som ansvarar för den strategiska
fastighetsportföljen. Denna centrala funktion saknas delvis idag och den kräver fastighetsstrategisk
kompetens.
För att den operativa fastighetsverksamheten ska fungera effektivt behöver en ny styr- och
ekonomimodell utvecklas.
Alternativet med ett Servicebolag innebär att minst tre parter kommer vara inblandade i
fastighetsfrågorna vilket kan försvåra effekthemtagningarna.

8.3. Alternativ B ”Fastighetsbolaget”
I alternativ B skapas ett komplett Fastighetsbolag där ägandet av fastigheterna överförs från
fastighetskontoret till bolaget som får ansvar både för att utveckla fastighetsportföljen och att arbeta
med fastighetsförvaltningen.
Stadshus AB bildar ett nytt bolag med fokus på skolfastigheter som placeras i koncernstrukturen och
styrs på motsvarande sätt som övriga bolag i Stadshus AB, dvs. via ägardirektiv och en politiskt tillsatt
styrelse. Skillnaden mot Servicebolaget är att Fastighetsbolaget genom ägandet av fastigheterna
redovisar fastigheterna i egen årsredovisning samt i Stadshus AB:s koncernredovisning. Stadshus AB och
klustermödrarna arbetar med uppsiktsplikt och har inte ett strategiskt ägaransvar för styrning av
dotterbolagen. Ansvaret för strategisk utveckling av fastighetsportföljen ligger på Fastighetsbolaget och
dess styrelse.
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Alternativet innebär att hela tillgångsmassan flyttas över till Fastighetsbolaget vilket ger en fullständig
balansräkning. Finansiering av tillgångarna kan ske efter olika principer. Verksamheten organiseras
enligt ”best practice” inom fastighetsförvaltning med tonvikt på facility management och kundbehov, i
syfte att ge skolverksamheterna en optimal service med avseende på lokaler.
Fördelarna med ett komplett fastighetsbolag är att den långsiktiga utvecklingen av fastighetsportföljen
och fastighetsförvaltningen hänger ihop. Ett komplett fastighetsbolag ska likt en fokuserad och
professionell FM-leverantör vara kostnadseffektiv genom skalfördelar och professionalitet samt genom
flexibilitet och verklig kundorientering. Samtidigt har fastighetsbolaget det strategiska ansvaret för
fastighetsportföljen. Vår bedömning är att detta alternativ ökar förutsättningarna för att hämta hem
såväl resultat som kassaflödespotential samt en mer framgångsrik förmögenhetsförvaltning.
Fastighetsbolaget och skolförvaltningarna tecknar fleråriga hyresavtal, baserat på branschstandarden
AFF, enligt den självkostnadsmodell som gäller. Samtidigt kan parterna teckna avtal om köpta tjänster
utöver grundhyran. En centralt placerad funktion med tydligt mandat från kommunfullmäktige fungerar
som en eskaleringsfunktion om parterna inte är överens. Ekan bedömer att ansvaret för en
eskaleringsfunktion kan ligga på SLK alternativt i Stadshus AB.

Figur 8 Schematisk bild ansvarsmodell alternativ B Fastighetsbolag

8.3.1. Konsekvenser på affärsmodell, styrning och organisation
Kommunfullmäktige för över ansvaret för fastighetsbeståndet från fastighetskontoret till
fastighetsbolaget. Det innebär att det ansvar som fastighetskontoret och stadsledningskontoret har idag
förändras. Övergången av personal från lokalförvaltningen till fastighetsbolaget sker genom en
verksamhetsövergång.
Den strategiska styrningen av Fastighetsbolaget sker genom den ägarstyrning som utverkas inom
Stadshus AB. Kommunfullmäktige utser, på förslag av valberedningen främst partipolitiskt
förtroendevalda ledamöter till Fastighetsbolagets styrelse. Ägardirektiv arbetas fram enligt samma
principer som för övriga bolag. Stadshus AB har en klusterorganisation och beroende på placeringen i
koncernen kommer styrning och koordinering ske av moderbolaget eller klustermodern.
Verksamheten organiseras enligt ”best practice” inom fastighetsförvaltning med tonvikt på facility
management och kundbehov, i syfte att ge skolverksamheterna en optimal service med avseende på
lokaler, likt alternativ A.
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Fastighetsbolaget arbetar på kundens uppdrag både när det gäller hyresavtal och FM-tjänster.
Skolförvaltningen betalar för hyror och tjänster som t ex lokalanpassningar. Fastighetsbolaget genomför
ny-, om- och tillbyggnationer och inhyrning utifrån långsiktig fastighetsplanering och i dialog med
skolförvaltningen utifrån deras behov av skolplatser. Fastighetsbolaget kommer ha ansvaret för att
eftersatt underhåll åtgärdas och att det inte byggs upp framtida underhållsskulder.
Fastighetsbolaget kommer att behöva bygga upp ny kompetens inom strategisk fastighetsförvaltning.
Skolförvaltningarna kommer behöva bygga upp kompetens för att klara av rollen både som hyresgäst
och som beställare av framtida lokalbehov både på lång och kort sikt.
Det är Fastighetsbolaget som finansierar och genomför investeringar i fastigheterna på samma sätt som
för övriga bolag i Stadshus-koncernen. Dialogen och överenskommelser kommer i huvudsak föras mellan
två parter; Fastighetsbolaget och skolförvaltning, där sistnämnda kommer att få direkt påverkan på
investeringar, lokalkostnadsutveckling och servicenivåer.
Etablering av ett Fastighetsbolag är mer komplext jämfört med alternativ A. Ett genomförande borde
kunna ske inom en femårsperiod.

8.3.2. Ekonomiska konsekvenser
Vi har identifierat att det finns samma teoretiska potential, se kapitel 9, att förbättra verksamheten
oavsett om Göteborgs Stad bildar ett Servicebolag eller ett Fastighetsbolag. I praktiken bedömer vi att
det är avsevärt lättare att realisera potentialen i ett Fastighetsbolag. I Fastighetsbolaget kommer det
samlade ansvaret för fastighetsförvaltningen, projektutvecklingen och portföljutvecklingen ligga i samma
organisation vilket gör ett genomförande lättare.
Vår bedömning är att för detta alternativ så är de årliga kassaflödesbesparingarna på 250 till 600 mnkr.
Av dessa kommer 100 till 200 mnkr att synas i resultaträkningen när transformationen har fått effekt
och ytterligare 150 till 400 mnkr över tid genom minskade avskrivningar och kapitalkostnader.
De effektivitetsvinster som uppstår i fastighetsbolaget kommer innebära lägre kostnader för
skolförvaltningarna. Vid en full bolagisering kommer skolförvaltningarna ha högre påverkan på
kostnadsutvecklingen då man är närmare fastighetsägaren/fastighetsförvaltaren.
Etableringen av ett fastighetsbolag kommer att medföra högre kostnader jämfört med ett servicebolag.
Kostnader för ett genomföra transformationen tas i den ordinarie verksamheten med tillägg på
transformationskostnader på cirka 30 mnkr över en femårsperiod. Det kan tillkomma kostnader och det
bedöms givet potentialerna vara marginella.
Transaktionskostnaderna för etableringen är högre jämfört med ett servicebolag eftersom fastigheterna
överförs från fastighetskontoret till Fastighetsbolaget. Riskerna ligger framför allt i kostnader för
stämpelskatt, andra skattemässiga kostnader t.ex. moms och påverkan på skattemässiga avdrag för
räntekostnader i Stadshus AB.
En första genomgång av Göteborgs Stads möjligheter av att hantera riskerna ger att
transaktionskostnaderna bör bli hanterbara. Högsta domstolen fastställde i mars 2021 att vid överlåtelse
av skolfastigheter som saknar taxeringsvärde, ska inte längre marknadsvärdet utgöra underlag för
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stämpelskatt – istället ska ett ”fiktivt” taxeringsvärde beräknas. Utöver att osäkerhet avseende värdet
undviks, bör ett värde beräknat utifrån taxeringslagens bestämmelser understiga ett uppskattat
marknadsvärde. Till det kommer möjligheten att fastighetsreglera vilket ytterligare kan reducera
stämpelskatten. Göteborgs Stad gör bedömningen att kostnader för moms och påverkan på
skattemässiga avdrag för räntekostnader kan undvikas.
I relation till de vinster som kan göras genom affärsmässig styrning, effektivare fastighetsförvaltning,
snabbare beslutsvägar och stärkt likvärdighet är kostnaderna rimliga, se delrapport från ”arbetsström
transaktionseffekter”. I underlaget har en översiktlig genomgång gjorts av Göteborgs Stad. Ett nästa steg
är att genomföra en mer utförlig analys och att ta fram en strategi.

8.3.3. Riskhantering
Att genomföra förändringar medför alltid risker. Ett Fastighetsbolag innebär färre parter och en renare
struktur vilket minskar risken för att effekthemtagningar inte blir genomförda. Bildandet av ett
fastighetsbolag innebär en ökad exponering mot skattemässiga och legala frågor. Fel hanterade kan de
medföra betydande kostnader. Alternativ B tar längre tid att genomföra än alternativ A, och det kan
finnas en risk i uthålligheten i implementeringen. För att nå uppsatta effekter är det dock större risk vid
alternativ A än alternativ B, se bild 8.4

8.3.4. Alternativ B2 – Fastighetsbolag med operativ balansräkning
Ett alternativ till full bolagisering (alternativ B) är bolagisering med motsvarande ansvarsmodell som i
alternativ B men att fastigheterna inte överförs till bolaget. För att tydliggöra ansvaret för bolaget
skapas en operativ balansräkning som speglar värdet på fastigheterna. Detta alternativ innebär att
bolaget har det operativa ansvaret för den strategiska styrningen men inte det legala ansvaret. Vi ser
lösningen som en möjlighet och framför allt en möjlighet under en övergångsperiod.
Det är möjligt att utveckla varianter på alternativ B2 och se det som en möjlig strategi att på sikt
etablera ett Fastighetsbolag som äger strategiskt viktiga skolfastigheter. Samtlig nyproduktion kan
genomföras i bolaget, som därmed blir legal ägare av fastigheten. Marken kan ägas genom tomträtt och
nyproduktionen finansieras och aktiveras bolaget. Den planerade nyproduktionen av skollokaler planeras
uppgå till 25 mdkr fram till 2030 vilket i så fall succesivt bygger upp en balansräkning för
Fastighetsbolaget.
Beståndet av skolfastigheter är ingen homogen portfölj utan det finns stora skillnader mellan
fastigheterna. Delar av beståndet är av mindre strategiskt viktig karaktär och kan fungera som ett inhyrt
bestånd hos Fastighetsbolaget. Delar av beståndet ska förmodligen rivas inom en 10 års period och
behöver inte flyttas över till ett Fastighetsbolag. Delar av beståndet är strategiskt viktigt att kan med
låga transaktionskostnader flyttas över till Fastighetsbolaget genom fastighetsreglering. Det går
succesivt att bygga upp ett Fastighetsbolag som kan ta fullt ansvar för ett strategiskt viktigt bestånd.

8.4. Summering av alternativen
Nedanstående översikt är en sammanställning av alternativen A. Servicebolaget och B. Fastighetsbolaget
i relation till nuläget, samt en grov bedömning av alternativens möjlighet att nå de uttalade effektmålen.
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En bolagisering ger en förutsättning att förflytta verksamheten att förvalta skollokaler. Det ger möjlighet
att renodla verksamheten, öka tydligheten och fokusera på kärnverksamhet och utveckling.

Figur 9 Sammanställning av alternativ A och B i relation till nuläget

Båda alternativen kommer att ge positiva effekter utifrån de fyra effektmål som har angetts som
förutsättningar för detta uppdrag. Graden av måluppfyllelse illustreras nedan genom hur fylld cirklarna
är, och på motsvarande sätt illustreras risken för att inte nå effektmålen.
Alternativ B, som innebär en bolagisering av verksamheten med överföring av fastigheter, bedöms ge
störst effekt. Samtidigt är detta alternativ mer komplicerat och kräver hantering av
transaktionskostnader. Alternativet att endast bolagisera verksamheten (alternativ A) kan ses som ett
första steg.

Figur 10 Sammanställning av effektmålen för alternativen A och B i relation till nuläget.
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Frågeställningen i uppdraget handlar om ifall det är bra att överföra verksamheten i bolagsform. Vi har
funnit att det är mycket möjligt att bolagisera skolfastighetsverksamheten för att erhålla fördelar inom
områden som affärsmässig styrning, effektivare förvaltning, snabbare beslutsvägar och förstärkt
likvärdighet. Det är dock viktigt att komma ihåg att det inte är bolagisering i sig som löser de strategiska
utmaningarna i en organisation, utan det krävs ett gediget arbete i bolaget och hos övriga inblandade
parter för att lyckas uppnå önskade effekter och potentialer.

9. Effekter och potentialer vid en bolagisering
Vi ser att det finns potential vid ny-, till- och ombyggnad, och för den traditionella
fastighetsförvaltningen. Det handlar om att förflytta verksamheten mot en högre effektivitet vilket kan
uppnås både i alternativ A och alternativ B. För att illustrera vilken förflyttning som kan åstadkommas
för de olika alternativen jämfört med idag presenteras nedanstående bild.

Figur 11 Illustration över vår bedömning av potentialen för alternativ A och B

För området ny-/till-/ombyggnad uppnås högre effektivitet (kostnad och kvalitet) om en långsiktig
planering kan göras för en stadsdel/större område där man sammantaget utgår från behov av nya platser
och möjlighet att bygga om eller bygga till, till skillnad för om man planerar på kort sikt och beslutar om
varje enskild skola för sig. Ansvarsmodellen kan vara ”LS”-styrning dvs. att det är lokalsekretariatet som
ansvarar för den långsiktiga planen och uppdrar åt en part att bygga eller att det är kunden
(skolförvaltningen) tillsammans med leverantören (Servicebolaget eller Fastighetsbolaget) som
gemensamt beslutar om byggnation eftersom kunden ytterst bör godkänna kommande lokalkostnad.
För området fastighetsförvaltning, dvs fastighetsdrift och underhåll, uppnås högre effektivitet
(kostnad och kvalitet) och service om kunderna (skolförvaltningarna) ställer krav och aktivt styr
leverantören (Servicebolaget eller Fastighetsbolaget) utifrån sina behov och sin plånbok. Om en
leverantör inte har en nära dialog med kunderna där åtgärder och servicenivåer återspeglas i kundens
plånbok, är det normalt svårt att leverera hög/rätt kvalitet. Notera att LS-styrning saknas idag inom
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fastighetsförvaltningen, med det menas att lokalsekretariatet inte alls ansvarar för att definiera och följa
upp servicenivåer och kvalitet på fastighetsförvaltningen.

9.1. Specialisering av fastighetsverksamhet
I Göteborgs stad är grundidén att specialisera kärnverksamheten, vilket framgår av etableringen av
facknämnder och avveckling av stadsdelsreformen. Under längre tid har även specialisering av stöd/serviceverksamheter genomförts. Exempel på detta är tjänster som idag tillhandahålls av Intraservice och
Förvaltningen Inköp och upphandling. När det gäller skollokaler så var det förr i tiden mycket vanligt i
kommunerna att det var skolan som ägde den fastighet/lokal man använde. Idag är det normalt att
fastighetsverksamheten samlas i en fastighetsenhet i de mindre kommunerna eller i en
fastighetsförvaltning eller ett fastighetsbolag i de större kommunerna.
Vanliga argument för att samla stöd-/servicetjänster är att dessa kräver annan styrning och kompetens
än kärnverksamheten, att man vill erhålla stordriftsfördelar och skapa förutsättningar för en mer
kostnadseffektiv tjänst/produkt. Argument för att flytta skollokaler från skolan till en
fastighetsverksamhet har även varit att skolan inte prioriterar fastighetsunderhållet och underlåter att
sköta fastigheterna till förmån för kärnverksamheten. Detta resulterar på sikt i ett eftersatt
fastighetsunderhåll och att värdet på fastigheterna sjunker. Detta har även varit fallet i de kommuner
som har ingått i omvärldsanalysen.

9.2. Potentialer vid bolagisering
Om styrmodellen förändras och utgår från den verksamhetslogik som finns inom fastighetsförvaltning
och nybyggnation med ett stort kundfokus och aktiva kunder så skapas möjligheter till ”en mer
affärsmässig styrning”, ”snabbare beslutsvägar” och att ”effektivisera fastighetsförvaltning och
projektverksamhet”.
Huvuddelen av den potential som identifierats nedan är teoretiskt lika stor oavsett alternativ A
(Servicebolag) eller B (Fastighetsbolag), men ansvaret för att realisera potentialen ligger på olika parter i
de olika modellerna. För alternativ A kommer det i praktiken vara betydligt svårare att realisera potential
eftersom det krävs både en central funktion som agerar som en strategisk fastighetsutvecklare
(planerande) och en annan part som agerar utförare. Exakt hur stor potential som finns har inte
analyserat i detalj inom ramen för detta uppdrag, däremot har en grov bedömning gjorts.
För att få en förståelse för storleken på kostnaderna för skolfastigheter visas nedanstående tabell med
dagens kostnader som är hyresgrundade. Förutom dessa kostnader tillkommer lokalanpassningar som
beställs av skolförvaltningarna och kostnader för byggnation som inte går som investering.
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Kostnadstyp
Kostnader för inhyrda externa
skollokaler
Driftskostnad (energi, tillsyn,
skötsel, försäkring etc.)
Underhållskostnad
(underhåll <10 BB)
Kapitalkostnader
(räntor, avskrivningar)
TOTALT

Förskola
mnkr

Grundskola
mnkr

Gymnasium
mnkr

Summa
Mnkr

100

92

93

285

148

364

74

586

53

100

13

166

170

420

60

650

471

976

240

1 687

Figur 12• Beräknade lokalkostnader 2022, sammanställning 2021-03-02 (lokalförvaltningen)

Utgångspunkten för nedan beskrivna potentialer baseras på Svefas rapport (arbetsström
Fastighetsanalys), underlag från lokalförvaltningen, omvärldsanalys med offentliga och privata
fastighetsaktörer och på Ekan Managements mångåriga erfarenhet.

9.2.1. Fastighetsdriftskostnad och underhåll för egenägda skolfastigheter
Vi konstaterar att siffror/fördelningsmodell och nyckeltal från lokalförvaltningen till delar har bristfällig
kvalitet då förvaltningen först på senare tid har arbetat med nyckeltal och kostnadsfördelningar inom
ramen för arbetat med ny hyresmodell. Uppföljning av effektivitetsmått per yta eller plats görs inte
systematiskt idag vilket är normalt i branschen.
Svefas rapport visar att dagens driftskostnader (t.ex. energi, tillsyn, skötsel, försäkringar,
administration men exklusive underhåll, avskrivningar och räntor) för egenägda fastigheter är höga
jämfört med branschen. Undantaget är energi/media-området där lokalförvaltningen har lägre kostnad
än branschnyckeltalen. På kostnadssidan överstiger Lokalförvaltningens driftkostnader för förskolor,
grundskolor respektive gymnasier benchmarkingen vad avser såväl Svefas egna noterade jämförbara
kostnadsnivåer som de normalkostnader för skolor som sammanställs av REPAB Fakta.
Det framgår av Svefas rapport att utfallet gällande driftskostnader för egenägda fastigheter är 130-190
mnkr högre år 2019 än vid en jämförelse med benchmarkingnyckeltal från Repab Fakta och Svefa.
Orsaker till höga driftkostnader för egenägda fastigheter är inte en del av detta uppdrag och har inte
analyserats, men vanliga orsaker är eftersatt underhåll, fastighetsbeståndets karaktär/ålder,
entreprenadkostnaden, ineffektiva entreprenadupphandlingar, bristande avtalsstyrning, ineffektiva
processer, för hög servicenivå till kunderna etc.
Svefas rapport visar att utgifter för underhåll (årliga kostnader och re-investeringar) för egenägda
fastigheter är mycket höga jämfört såväl Svefas jämförelsetal som REPAB Faktas genomsnitt.
Det framgår av Svefas rapport att underhåll av egenägda fastigheter utifrån utfallet år 2019 är 90-120
mnkr högre än vid en jämförelse med benchmarkingnyckeltal från Repab Fakta och Svefa. På
motsvarande sätt är det planerade underhållet för år 2021-2040 (exklusive eftersatt underhåll) mellan
210-240 mnkr högre per år jämfört med Svefa och REPAB Fakta.
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Orsaker till höga underhållskostnader för egenägda fastigheter är inte en del av detta uppdrag och har
inte analyserats, men vanliga orsaker är eftersatt underhåll, fastighetsbeståndets karaktär/ålder,
entreprenadkostnaden, tekniska och miljörelaterade krav, ineffektiva entreprenadupphandlingar,
bristande avtalsstyrning, bristande planering, ineffektiva processer etc.
Svefas rapport visar att lokalförvaltning utifrån upprättade underhållsplaner har bedömt det eftersatta
underhållet för skolfastigheterna till 3,5 mdkr och med plan att åtgärda detta de kommande 10 åren
(2021–2030). Allt eftersom eftersatt underhåll åtgärdas kommer kostnaderna, och därmed även hyrorna,
att stiga successivt framöver. Lokalförvaltningen beräknar att hyrorna år 2026 därmed kommer att ha
ökat med mellan 26 – 36 procent för skolförvaltningarna vilket då till stor del kommer att vara drivet av
investeringar (ny- och reinvesteringar).
Så här stort eftersatt underhåll kräver en strategi för hur detta ska hanteras och för att minimera
påverkan för kunderna. Potentialen ligger i att tillsammans med kunderna avgöra vilket underhåll som
verkligen behöver genomföras, om nyproduktion eller om-/tillbyggnad är kostnadseffektivare än att
underhålla, se över möjligheten att avyttra vissa fastigheter samt se över möjligheten att genomföra
effektivare entreprenadupphandlingar och inte planera underhållsåtgärder ett år i taget. Beroende på
om underhållsbehovet hanteras som kostnad eller re-investering påverkas hyran till kunderna antingen
med ett stort engångsbelopp eller som ett påslag på hyran under hela den ekonomiska livslängden.

9.2.2. Inhyrda externa skollokaler/fastigheter
Cirka 25% av den totala ytan för skollokaler är inhyrda lokaler/fastigheter från externa fastighetsägare,
varav en stor del är kommuninternt. Andelen inhyrda är en relativt hög andel jämfört med andra
kommuner och baseras på vald strategi. Inhyrda lokaler är generellt dyrare än egenägda fastigheter.
Kostnad för inhyrda skolfastigheter, lokaler och paviljonger (t.ex. inhyrningskostnad, energi, skötsel) är i
snitt ca 1500-1600 kr/kvm BRA.
Framöver kommer troligtvis inhyrningen av förskolor från privata aktörer att öka i samband med
exploatering av nya områden. Potentialen handlar främst om att minska inhyrningen av tillfälliga
lokaler, t.ex. paviljonger, och då helst till förmån för egna ägda lokaler. Detta är naturligtvis ett
långsiktigt arbete, men ger stora effekter på lokalkostnaderna. Inom detta område handlar potentialen
mindre om hyresförhandling.

9.2.3. Nyproduktion
Investeringar i nya skolfastigheter samt om-/tillbyggnad utgör 10,6 mdkr för åren 2021–2025
(Lokalnämndens budget 2021). Enligt Svefas rapport så framgår att lokalförvaltningen har haft svårt att
leverera underlag kring nyproduktionskostnader och nyckeltal för genomförda projekt, vilket innebär att
underlaget ska tolkas försiktigt. Sammanfattningsvis bedömer Svefa att produktionskostnaden av nya
förskolor är högre än branschen i övrigt, men att grundskolor ligger inom branschsnittet.
För förskolor bedöms Göteborgs stads kostnadsuppfattning kring kalkylerad produktionskostnaden vara
hög (36 000-39 600 kr/kvm). Lokalförvaltningens utfall för producerade förskolor ligger på mellan 37
400 och 41 000 kr/kvm BTA. Detta är klart över de kostnader som Svefa noterat runt om i landet som
ligger på ett snitt på 30 000 kr/kvm.
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För grundskolor bedöms Göteborgs stad har en god uppfattning om kostnaden för att uppföra dessa.
De av Lokalförvaltningen framtagna produktionskostnaderna stämmer väl överens med Svefas
observationer och byggaktörers uppgifter. Faktisk produktionskostnad är cirka 32 500 kr/kvm BTA, något
högre än vad som bedömts som normalt i landet (cirka 26 500 – 28 500 kr/kvm BTA).

9.2.4. Långsiktig planering
Ett bolag som har i uppdrag att förvalta, bedriva ny-/om-/tillbyggnad och ansvara för strategisk
fastighetsutveckling och förmögenhetsförvaltning (alternativ B – se kapitel 8) har bättre förutsättningar
att arbeta mer långsiktigt och strategiskt med planeringen av nyproduktion i relation till det befintliga
beståndets behov av om-/tillbyggnad och underhåll. Med långsiktig planering ökar möjligheten att
besluta när förstudier, projektering respektive byggnation bör genomföras för att få kostnadseffektivitet.
Det blir också enklare att på ett strukturerat sätt utgå från standardiserade arbetssätt och färdiga
moduler. Detta ger effekter genom att tidsplanering och resursallokeringen av projekt kan optimeras för
egna och externa projektledare och entreprenadkostnader kan minska. Genom att arbeta strategisk med
entreprenadupphandling möjliggörs även förbättrad styrning av entreprenörer och avtal (ÄTA-hantering).
För alternativ A (se kapitel 8) så gäller att ägarrepresentanten tar rollen som planerande verksamhet och
skapar förutsättningar för projektverksamheten att arbeta utifrån en långsiktig plan. Detta är som
tidigare nämnts i inledningen till detta kapitel enkelt i teorin men svårare i praktiken.

9.2.5. Personalkostnader
Direkta personalkostnader för skolfastighetsverksamheten uppgår till ca 200 mnkr/år vilket innebär att
ca 330 personer arbetar med skolfastigheter. Idag finns relativt sett en hög personalomsättning, ca 12
% (något lägre 2020 pga. av Covid-19), om man jämför med större offentliga fastighetsbolag som har
personal inom fastighetsförvaltning och projektverksamhet som t.ex. Framtiden-koncernen och SISAB.
Kostnad för personalomsättning1 enligt fackförbundet Vision ligger normalt på ca 550 000 kr per person.
Dessutom blir många nya medarbetare en stor belastning på befintlig verksamhet som påverkar
produktiviteten negativt.

9.2.6. Beläggningsgrad
I projektverksamheter så mäts effektivitet bland annat i beläggningsgrad dvs. hur mycket tid som läggs i
projekt i relation till tillgänglig tid. Ekan har analyserat hur beläggningsgraden ser ut på
Lokalförvaltningen och kan konstatera att projektledarna i viss grad bör kunna öka sin tid mot projekt
om man jämför med motsvarande aktörer.

9.2.7. Optimerad bemanning
Utifrån en analys av hur nuvarande bemanning ser ut bedömer vi att det finns möjlighet att optimera
personalkostnaderna. En tydlig sourcingstrategi ger vägledning avseende vilken typ av
personal/kompentens som ska vara anställd respektive vilken som är effektivare att köpa in för tillfälliga

1

Summan för rekrytering, introduktion, inskolning av ny personal samt kostnader för avveckling av medarbetaren som
lämnar är i genomsnitt 542 700 kronor vid varje nyanställning (Vision – kostnad för personalomsättning 2015)
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toppar eller för särskild unik kompetens. Exempelvis så finns idag ett stort antal sakkunniga/specialister
bland de 330 anställda och detta är en typ av kompetens som vanligtvis köps in vid behov. En jämförelse
kan göras med SISAB som är ca 260 personer och som förvaltar ett bestånd omfattande ca 1,5 gånger
storleken av stadens skolfastigheter.
Vi bedömer att med nuvarande personalomsättning och åldersstruktur så kan en successiv anpassning av
organisationen genomföras genom naturliga avgångar.

9.2.8. Förändrad styrmodell och merkostnader
En förändrad styrmodell med ökad kundpåverkan och med transparenta kalkylunderlag kommer att
synliggöra eventuella merkostnader för alternativa byggmetoder, miljö eller högre kvalitet. Särskilda
politiska satsningar (inom t.ex. hållbarhet) hanteras i andra kommuner genom särskild finansiering som
innebär att kunderna, skolförvaltningarna i detta fall, får kompensation för eventuell högre hyra.

9.2.9. Lokalkostnadsutvecklingen
Skolförvaltningarna och Servicebolaget/Fastighetsbolaget behöver följa upp och prognosticera
lokalkostnadsutvecklingen över längre tid (10 års period) för att proaktivt kunna agera i tid. Ett
fastighetsbolag (eller för den delen en förvaltning) kan inte utgå från ett ettårigt budgetperspektiv och
behöver ha en ekonomimodell och ekonomistyrning som hanterar verkliga kostnader per objekt/fastighet
och robusta fördelningsmodeller för kostnader som inte går hänföra till enskilda objekt/fastigheter.
Uppföljning av prestation, kostnader och kvalitet/service genom mål och nyckeltal från både
skolförvaltningarna och fastighetsverksamheten möjliggör att lokalkostnaderna hålls nere.

9.2.10.

Kostnad för kapital

Kostnaden för kapital är idag låg och tillgång till kapital på marknaden är hög. Över tid har detta
varierat och senast 2008 hade vi en global kris där tillgång på kapital var begränsad och priset på
kapital högt jämfört med idag. Det finns sannolikt en potential i att synliggöra värdet av stadens bestånd
av skolfastigheter för att säkerställa en fortsatt hög kreditvärdighet i stadens inlåning.

9.3. Förutsättning i nuvarande förvaltning
Utifrån lokalförvaltningens och stadens historik kring skolfastigheter, så bedöms nuvarande förvaltning
inte ha förutsättning och förmåga att realisera identifierad potential. Vi gör denna bedömning mot
bakgrund av att skolförvaltningarna (och de tidigare stadsdelsförvaltningarna) inte är nöjda med
lokalförvaltningens leveranser/tjänster, att kostnaden för fastighetsförvaltning ligger över branschsnittet,
att det finns ett stort eftersatt underhåll av fastigheterna och att man som en av Sveriges största
fastighetsförvaltare inte lyckats tillvarata de stordriftsfördelar som ett stort fastighetsbestånd och en
aktiv förvaltning ger. Förvaltningen har inte en struktur och arbetssätt kring ekonomisk styrning,
planering och uppföljning som är normal i fastighetsbranschen för att säkra de tillgångar som man
förvaltar. Att transformera och förändra uppdrag, styrning och arbetssätt på alla nivåer (både politisk
och tjänstemannanivå) inom en befintlig organisation som har en struktur och kultur med en stor
overhead är svårt och tar lång tid.
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10. Effekter på kvarvarande fastigheter och organisation
Kvarvarande fastigheter och organisation blir en verksamhet med omsorgsfastigheter med uppdrag att
utveckla, förvalta och hyra in BmSS, LSS vilket är ca 980 000 kvadratmeter. Omsättningen är ca 1,1
mdkr och kvarvarande personal är ca 220 personer. Totalkostnaden fördelat per kvadratmeter ligger på
mellan 900–1650 kr. Alla siffror är tillhandahållna av lokalförvaltningen.

Figur 13 Diagram över fördelning ägd/inhyrd yta per verksamhetsområde

Figur 14 Diagram över kostnad per
kvadratmeter för egenägda lokaler

Denna del kan, på motsvarande sätt som skolfastigheterna, få ett tydligt uppdrag avseende både
fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning och fokusera på sina unika kunder. För
omsorgsfastigheterna är kunderna de sex nya fackförvaltningarna (förvaltningen för funktionsstöd,
socialförvaltningen centrum, socialförvaltningen Hisingen, socialförvaltningen nordost,
socialförvaltningen sydväst och äldre- samt vård-/omsorgsförvaltningen) med behov av boenden dygnet
runt för äldre och personer med funktionsvariation och/eller särskilda behov. Affärsmodellen är mycket
tydligare för detta verksamhetsområde där kunderna betalar för en lokalplats per boende och att en stor
del av platserna hyrs in.
Utan att i detalj ha analyserat kvarvarande verksamhet är bedömningen att motsvarande förutsättningar
och principer för styrning, potential och effekter även gäller för den kvarvarande delen med
omsorgsfastigheter. Ekan Management genomförde en analys av lokalsituationen för Social
resursförvaltningen under 2020, och mot bakgrund av den torde ytterligare potential finnas till en
effektivisering av lokalfrågorna om kund och fastighetsägare tillsammans optimerar ansvar och
processer.
Kvarvarande bestånd är således tillräckligt stort för att utgöra en egen verksamhet (förvaltning eller
bolag). Jämförelse kan göras med till exempel följande fastighetsförvaltande bolag:
•

Micasa Fastigheter AB i Stockholms stad som äger, förvaltar och utvecklar Stockholms stads
omsorgsfastigheter (motsvarar kvarvarande fastighetsbestånd inom Lokalförvaltningen). Micasa
ansvarar för ca 110 omsorgsfastigheter, ca 1 miljon kvadratmeter, ca 5100 omsorgsboenden och
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ca 1600 seniorboenden. Bolaget bildades 1999, omsätter ca 1,1 mdkr och har drygt 100
anställda.
•

Uppsala skolfastigheter AB i Uppsala kommun som äger, förvärvar, utvecklar och avyttrar
Uppsala kommuns skolfastigheter. De ansvarar för ca 135 skolfastigheter, 450 000
kvadratmeter, omsätter ca 630 mnkr och har ca 80 anställda.

•

Higab AB i Göteborgs Stad som äger, vårdar och utvecklar ett fastighetsbestånd på cirka 300
byggnader om drygt 650 000 kvadratmeter. Bolaget omsätter ca 765 mnkr och har ca 90
anställda.
Väsentligt även för kvarvarande bestånd blir att säkerställa en övergångslösning under ett antal år så att
inte effektivitet och betydelsefull kompetens försvinner. Det finns heller inget som hindrar fortsatt
samarbete i vissa specifika områden mellan omsorgsfastigheter och skolfastigheter, särskilt under en
övergångstid.
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