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Borås Stads 
styrdokument

Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställd av Kommunstyrelsen 
Datum: 16 maj 2016, 17 maj 2021
Dnr: KS 2020-00309
Gäller för: Alla nämnder som hyr lokaler av Lokalförsörjningsnämnden 
Gäller till och med: 2025



Borås Stad  | Regler för internhyra           3

Regler för internhyra 
Inledning 
Dessa regler gäller för de lokaler som Lokalförsörjningsnämnden tillhandahåller åt Borås 
Stads verksamheter. Reglerna behandlar hyresrelationen mellan Lokalförsörjningsnämnden 
och de nämnder som använder lokalerna. 

Dessa regler gäller inte för:

• lokaler som Servicenämnden, Tekniska nämnden och Fritids- och
folkhälsonämnden själva ansvarar för.

• övriga lokaler, verksamheter och specifika kostnader som Lokalförsörjningsnämnden
ansvarar för och som finansieras av externa hyresintäkter eller av kommunbidrag, se
information ”Finansiering Lokalförsörjningsnämnden”.

Principiella grunder 
Summan av hyresintäkterna skall över tid motsvara kostnaderna. Detta gäller totalt, men 
även för varje lokalgrupp.

Internhyran fastställs enligt två principer: Schablonhyra eller årsvis omräkning. 

Huvudprincipen är schablonhyra, vilket innebär att alla lokaler delas in i grupper utifrån 
verksamheten som bedrivs i lokalen. Lokalerna i varje lokalgrupp delas in i två hyresnivåer, 
ny eller standard. För varje grupp fastställs schablonhyror som räknas om årligen med ett av 
Kommunstyrelsen fastställt omräkningstal. Undantag görs för vissa lokaler som får sin hyra 
årligen omräknad utifrån den beräknade självkostnaden per lokal, så kallad årsvis omräkning.

Reglerna gör ingen skillnad på om lokalen ägs av kommunen eller är inhyrd. 

Schablonhyra

Lokalgrupper
Lokalerna delas in i följande grupper:

• Förskola

• Grundskola inklusive fritidshem och särskola

• Gymnasieskola, vuxenutbildning och frivillig särskola

• Äldreomsorg

• Fritidsgårdar

• Fritid

• LSS-boende

• LL Daglig verksamhet m.m.

• Individ- och familjeomsorg

• Bibliotek

• Kontor



4 Borås Stad  |  Regler för internhyra

Hyresnivåer 
Lokalgrupperna delas in i två hyresnivåer, ny respektive standard. En lokal räknas som ny 
i 15 år efter att den tagits i bruk efter nybyggnation, men även efter omfattande renovering 
eller ombyggnation.  

Vad ingår i schablonhyran? 
• Drift, löpande underhåll och kapitalkostnad för byggnaden och tillhörande tomt 

samt utemiljö i övrigt.

• Kostnadsandel för Lokalförsörjningsförvaltningens direkta arbete med 
verksamhetslokaler.  

• Kostnader för återlämnade inhyrda lokaler under uppsägning samt grundbelopp  
för lokalbanken. 

• Tilläggsarbeten som beror på byggnadstekniska brister eller myndighetskrav. 

• Förändringar som sker i samband med att en komponent skall bytas ut enligt 
regelverket för komponentavskrivning.

Alla verksamheter betalar för samma innehåll i tjänsterna från Lokalförsörjningsnämnden. 

Därutöver kan särskilda tjänster (t.ex. städning) köpas till genom särskild överenskommelse.

Om lokaler tillfälligt tas ur drift för att byggas om betalar verksamheterna en oförändrad 
schablonhyra. Evakueringslokaler är ett ekonomiskt ansvar för Lokalförsörjningsnämnden.

Beslut om schablonhyror 
Kommunstyrelsen beslutar årligen om det omräkningstal som ska tillämpas vid uppräkning 
av schablonhyran. Detta sker i samband med beslut om budgetramar för det kommande året. 
Motsvarande omräkningstal tillämpas även vid uppräkning av verksamhetsnämndernas lokal-
kostnader. Avsikten är att få en överensstämmelse mellan ramuppräkning och hyresuppräkning.

Den årliga uppräkningen innebär att Lokalförsörjningsnämndens intäktssida läggs fast. 

Grundhyran för respektive lokalgrupp och hyresnivå ska utvärderas årligen av Lokal försörj-
ningsnämnden. Utöver årlig uppräkning kan en nivåförändring ske av särskilda skäl. T.ex. 
om de verkliga kostnaderna ökat väsentligt mer än schablonhyrans uppräkning på grund av 
nya objekt eller tilläggsarbeten. Det innebär att även det samlade över- eller underskottet för 
respektive lokalgrupp ska kunna följas över tid.

Verksamhetsnämnderna ska ha en förutsägbarhet avseende lokalkostnadsutveckling på befintligt 
bestånd under lägst en treårsperiod. Det gäller i de fall när hyresnivåer förändras utan att 
motsvarande kommunbidragsjustering genomförs.

Kommunfullmäktige beslutar om schablonhyrorna för varje hyresnivå inom respektive grupp 
i samband med budget. 

Årsvis omräkning
Typ 1: Det finns lokaler som inte tillhör någon lokalgrupp. Det kan bero på lokalens särart 
eller att lokalerna är för få för att bilda en egen lokalgrupp, exempelvis Kulturhuset, museer, 
sim- och ishallar. Här ingår även tillfälligt inhyrda paviljonger. De benämns istället som ”lokaler 
med årsvis omräkning”. För dessa lokaler beräknas hyran utifrån beräknad självkostnad för 
varje objekt. 



Borås Stad  | Regler för internhyra           5

Typ 2: Tilläggsarbeten och standardökningar som beror på önskemål från verksamheten, 
återställningskostnader vid återlämning av inhyrda lokaler samt satsningar behandlas enligt 
principen årsvis omräkning, dvs självkostnad. Detta görs oavsett om berörd lokal debiteras 
internhyra enligt principen schablonhyra eller årsvis omräkning.

Lokalbank 

Definition
Med lokalbank avses de lokaler eller del av lokaler som finns tillgängliga för uthyrning.

Effektivisering av lokalytor
Verksamheterna ska inte använda mer lokalyta än vad som är nödvändigt för att upprätthålla en 
önskvärd nivå på verksamheten. För att ge ekonomiska incitament och synliggöra lediga lokaler 
kan en nämnd med en uppsägningstid på tre månader anmäla till Lokalförsörjningsnämnden 
att nämnden vill avstå en viss lokal. Det ekonomiska ansvaret övergår då från verksamheten till 
Lokalförsörjningsnämnden. Lokalförsörjningsnämnden ska starta ett arbete för att antingen 
använda lokalen på annat sätt, föreslå försäljning eller avsluta en inhyrning. 

Begränsningar
Rätten för en nämnd att lämna tillbaka en lokal gäller endast om det för nämnden sker en 
netto minskning av ytan. Möjligheten att lämna tillbaka lokaler ska ha en viss långsiktighet. 
I princip skall enstaka rum kunna återlämnas, men lokalen ska kunna vara uthyrningsbar 
till annan verksamhet.

Samma regler ska gälla för ägda som inhyrda lokaler. Men om kontrakt är tecknat med extern 
fastighetsägare ska verksamhetsnämnden ha brukat lokalen 50 procent av kontraktstiden 
innan nämnden kan avstå lokalen. Vid förlängning av ett hyresavtal uppstår ny kontraktstid. 
Eventuellt förkortad uppsägningstid kan beslutas av Lokalförsörjningsnämnden.
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