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Revidering av Regler för internhyra 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet återremitteras till Lokalförsörjningsnämnden, med syftet att ta fram ett 

förslag där faktiska kostnader debiteras respektive verksamhet, med ett 

procentuellt påslag för att finansiera kostnader för outhyrda objekt.  

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2016 om nya principer för 

internhyressystemet att gälla fr.o.m. 2017. Kommunstyrelsen fastställde därefter 

”Regler för internhyra”.   

I nuvarande regler finns angivet att de gäller till och med 2020 varför en 

revidering behöver genomföras. Bedömningen är att de förändringar som 

föreslås inte avviker från Kommunfullmäktiges principbeslut. 

Vid revidering av Regler för internhyra har en uppdelning genomförts av 

befintligt regelverk till två dokument:  Regler för internhyra och 

Tillämpningsanvisningar regler för internhyra. För att tydliggöra vilka kostnader 

och lokaler som omfattas av internhyressystemet har även en sammanställning 

över Lokalförsörjningsnämndens finansiering tagits fram. 

Kommunstyrelsen anser att även om intentionen med Kommunfullmäktiges 

beslut 2016-04-28 var att förenkla för förvaltningarna i att beräkna framtida 

lokalkostnader, så har systemet sina nackdelar. Lokaler av liknande storlek kan i 

verkligheten resultera i stora variationer, bland annat på grund av byggtekniska 

skäl. Beställarförvaltningar kan i och med dagens system även få projekt som i 

verkligheten innebär betydande merkostnader, vilket inte reflekteras i det 

debiterade beloppet från Lokalförsörjningsnämnden, varvid merkostnader i 

stället ackumuleras hos Lokalförsörjningsnämnden när dessa borde fördelas till 

tillhörande verksamhet. Detta leder även till att kostnaderna inte 

redovisningsmässigt blir korrekta, och att samtliga merkostnader hos 

Lokalförsörjningsnämnden måste finansieras på annat sätt. 

Kommunstyrelsen anser därmed att den faktiska kostnaden bör debiteras 

respektive verksamhet, där huvudansvaret för att hålla sig inom angivna ramar, 

och konsekvenserna av att inte fullfölja detta ansvar, tillfaller den verksamhet 

som beställer hos Lokalförsörjningsnämnden. 
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Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2016 om nya principer för 

internhyressystemet att gälla fr.o.m. 2017. Det nya internhyressystemet skulle 

bygga på förståelse, enkelhet och förutsägbarhet. Summan av hyrorna för alla 

lokaler skulle motsvara de totala kostnaderna hos lokalförvaltaren vilket innebar 

att självkostnadsprincipen fanns kvar på en övergripande nivå. 

Brukarnämnderna skulle få mer långsiktiga, förutsägbara förhållanden. Det 

skulle inte vara någon skillnad för brukarnämnderna om lokalen var ägd eller 

inhyrd. Likvärdiga lokaler skulle ha samma grundhyra. Detta skapades genom 

införande av schablonhyra. Lokalerna skulle delas in i grupper och 

differentieras i minst två nivåer.  

Ett annat av syftena var att Lokalförsörjningsnämnden skulle få ett fullständigt 

ansvar för kostnadssidan från att tidigare kunnat föra över i princip samtliga 

kostnader till brukaren. För att ge brukarnämnderna incitament att inte använda 

mer lokalyta än nödvändigt infördes möjlighet att lämna tillbaka lokaler. 

Kommunfullmäktige beslutade även att bemyndiga Kommunstyrelsen att fatta 

beslut om det kompletta regelverket för internhyressystemet samt att besluta 

om tillämpningsföreskrifter. 

Kommunstyrelsen fastställde den 16 maj 2016 ”Regler för internhyra” att gälla 

fr.o.m. 2017 års verksamhet. Kommunstyrelsen beslutade 23 april 2018 anta 

”Tillämpningsföreskrift – Placering av lokaler i hyresnivåer”. Dessa regler och 

tillämpningsföreskrift ersätts med förslag till revidering av ”Regler för 

internhyra” samt ”Tillämpningsanvisningar regler för internhyra”. 

I nuvarande regler finns angivet att de gäller till och med 2020 varför en 

revidering behöver genomföras. I samband med denna revidering har det även 

framkommit behov av vissa andra förändringar. Men bedömningen är att 

förändringarna som föreslås inte avviker från Kommunfullmäktiges 

principbeslut. 

Vid revidering av Regler för internhyra har en uppdelning genomförts av 

befintligt regelverk till två dokument:  Regler för internhyra och 

Tillämpningsanvisningar regler för internhyra. För att tydliggöra vilka kostnader 

och lokaler som omfattas av internhyressystemet har även en sammanställning 

över Lokalförsörjningsnämndens finansiering tagits fram. 

Kommunstyrelsen anser att även om intentionen med Kommunfullmäktiges 

beslut 2016-04-28 var att förenkla för förvaltningarna i att beräkna framtida 

lokalkostnader, så har systemet sina nackdelar. Lokaler av liknande storlek kan i 

verkligheten resultera i stora variationer, bland annat på grund av byggtekniska 

skäl. Beställarförvaltningar kan i och med dagens system även få projekt som i 

verkligheten innebär betydande merkostnader, vilket inte reflekteras i det 

debiterade beloppet från Lokalförsörjningsnämnden, varvid merkostnader i 

stället ackumuleras hos Lokalförsörjningsnämnden när dessa borde fördelas till 

tillhörande verksamhet. Detta leder även till att kostnaderna inte 
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redovisningsmässigt blir korrekta, och att samtliga merkostnader hos 

Lokalförsörjningsnämnden måste finansieras på annat sätt. 

Kommunstyrelsen anser därmed att den faktiska kostnaden bör debiteras 

respektive verksamhet, där huvudansvaret för att hålla sig inom angivna ramar, 

och konsekvenserna av att inte fullfölja detta ansvar, tillfaller den verksamhet 

som beställer hos Lokalförsörjningsnämnden. 

 

Beslutsunderlag 

1. Regler för internhyra, förslag till ny version 

2. Tillämpningsanvisningar regler för internhyra 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-28 § 82 Internhyra - förslag till ett 

nytt system 

4. Regler för internhyra (beslut i Kommunstyrelsen 2016-05-16) 

5. Internhyressystem – Antagande av tillämpningsföreskrift (beslut i 

Kommunstyrelsen 2018-04-23) 

6. Förslag på förändring i internhyressystemet från 

Lokalförsörjningsnämnden 

7. Bilaga ”Finansiering Lokalförsörjningsnämnden” 

  

Beslutet expedieras till 

1. Samtliga nämnder i Borås Stad 

 

 

 

För Sverigedemokraterna, 
 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, kommunstyrelsen 


