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Abstract 

 

Sju äldreboenden i Enköpings kommun 
 

Seven retirement homes in the municipality 
of Enköping___________________________ 

 
Nicklas Werner 
 
 
 
In this thesis the principles that govern the internal rent for a group of 
retirement homes in Enköping municipality is examined. Also the operation 
and maintenance cost levels are compared to other municipal-owned 
homes for the elderly in the rest of Sweden. 
Facility managers in Enköping municipality today consider the internal rent 
to be on a too low level. Therefore they cannot maintain the houses to the 
extent they consider necessary. 
A comparison of the maintenance costs, media consumption, management 
expenses and several other expenses against the statistics from all of 
Sweden makes it possible to form an opinion on the current level. 
The internal rent has been examined in two ways. First, by examining how 
well the municipality administration follows its own directives and policy 
documents and, secondly, by comparing the governing document with the 
available literature. 
Key comparison shows that Enköping historically have had low amounts of 
both planned and unplanned maintenance expenses. A change has 
occurred in recent years and maintenance costs have increased 
significantly when large maintenance needs have arisen. Their written policy 
on internal rent has basically not been updated since it was written in 1990. 
This thesis culminates in a recommendation to both the municipal 
administration and facility management. They must begin to monitor key 
indicators and measure effectiveness. Municipal leaders need to update and 
establish guidelines for internal rent. If the amount of maintenance is raised 
to an acceptable level the rent also needs to be raised to avoid a deficit. 
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Sammanfattning 
I detta examensarbete undersökes vilka principer som styr hyresnivån för en 

grupp äldreboenden i Enköpings kommun, samt hur drift- och 

underhållskostnadsnivåerna är jämfört med kommunala äldreboenden i resten 

av Sverige. Bakgrunden ligger i att fastighetsförvaltarna på Enköpings kommun 

anser sig inte kunna ta ut den hyra de behöver för att underhålla husen i den 

omfattning som behövs. Fastighetskontorets kostnader för bland annat 

underhåll, mediaförbrukning, administration jämförs mot statistik. Dessutom 

granskas internhyressystemet genom att undersöka hur väl kommunen följer 

sina egna direktiv och styrdokument samt genom att jämföra styrdokumentet 

mot tillgänglig litteratur.  

 

Enköping1 har historiskt sett lagt låga summor på både planerat och 

avhjälpande underhåll av fastigheter. Detta har varit en följd av att kommunen 

har haft, och fortfarande har, låga hyresintäkter jämfört med många andra 

kommuner i Sverige. En förändring har skett och på senare år har 

underhållskostnaderna ökat markant. Kommunens styrdokument för 

internhyressystemet har i princip inte uppdaterats sedan det skrevs och alla 

direktiv som står i dokumentet efterlevs tyvärr inte idag. Fastighetskontoret 

måste börja följa upp utfallet och kontinuerligt granska nyckeltal och mäta 

effektivitet. Kommunledningen måste uppdatera och förankra riktlinjerna för 

internhyra som ska gälla idag samt besluta om hur framtiden för husen ska se 

ut då de idag inte får det underhåll de behöver. Om underhållsnivån ska höjas 

till en acceptabel nivå behöver dessutom hyresintäkterna till Fastighetskontoret 

öka. 

 

Nyckelord: 

Internhyra, underhåll, äldreboende, kommunal fastighetsförvaltning, 

driftkostnad 

                                                 
1 Här ifrån och fortsatt kommer ”Enköping” att syfta på Enköpings kommun. 
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Förord 
Denna rapport har författats av Nicklas Werner under våren och sommaren 

2010 som ett uppdrag åt Fastighetskontoret på Enköpings kommun. Rapporten 

är ett examensarbete för högskoleingenjörsutbildningen i byggteknik på 

institutionen för geovetenskaper på Uppsala universitet. Rapporten innehåller 

en granskning av underhålls- och driftkostnaderna för sju äldreboenden i 

Enköping från 2004 till 2009 samt en undersökning av kommunens 

internhyressystem. En jämförelse mellan fastighetsförvaltningen i Enköping och 

Uppsala har också genomförts. Jag vill tacka mina handledare Erik Vallin och 

Johan Wahlberg på Fastighetskontoret i Enköping. De har hjälpt mig finna all 

information om de aktuella objekten. 

 

Uppsala i augusti 2010 

Nicklas Werner 
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1 Inledning 

1.1 Syfte och mål 
Detta examensarbete syftar till att undersöka vilka principer som styr 

hyresnivån för en grupp äldreboenden i Enköpings kommun, samt att granska 

drift- och underhållskostnader och jämföra dessa kostnader mot tillgänglig 

statistik. 

 

Dessutom vill jag synliggöra de ökade underhållskostnader som uppstår över 

tiden med ett äldre byggnadsbestånd. Resultatet av undersökningen mynnar ut 

i förbättringsförslag till Enköpings kommun och fastighetskontor. De teorier 

och analyser som presenteras här kan i viss mån tillämpas på fler 

byggnadstyper än äldreboenden, men tonvikten ligger på specialanpassade 

byggnader där hyresgästen har ett begränsat urval av hyresvärdar. 

1.2 Bakgrund 
Fastighetsförvaltare på Enköpings kommun upplever idag att deras underhåll 

av äldreboenden blir lidande av att de inte kan ta ut en tillräckligt hög 

internhyra (Vallin 2010). Därför sänks både det budgeterade avhjälpande och 

planerade underhållet till ett minimum då förvaltarna upplever detta som sitt 

enda sätt att reglera kostnaderna för husen. Andelen äldre i Enköping, likväl 

som i hela riket, ökar för varje år (SKL 2009), men som vi kommer se i arbetet är 

detta inte enbart en fråga om kronor och ören. 

1.3 Frågeställning 
Hur ser förvaltningskostnaderna och hyresnivåerna ut i jämförelse med 

kommunala äldreboenden i resten av Sverige? 

Efter vilka principer sätts hyresnivån för de äldreboenden som granskas?  

1.4 Litteraturstudie 
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I min litteraturstudie har jag fokuserat på mycket litteratur som har sitt 

ursprung i utredningar gjorda av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, 

tidigare Svenska Kommunförbundet, Svekom) och Utveckling av 

fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S.). U.F.O.S. är ett 

samarbetsprojekt där ett flertal större offentliga förvaltare gick samman för att 

bedriva strategisk forskning och utveckling inom ramen för offentligt 

fastighetsförvaltning. Medlemmarna är Sveriges kommuner och landsting, 

Samverkansforum, Fortifikationsverket, Statens fastighetsverk, 

Specialfastigheter i Sverige AB, Statens energimyndighet och Akademiska Hus 

(UFOS 2010). Den rikstäckande statistiken har till stor del hämtats från 

hemsidan WebOr, Förvaltningsnyckeln 2006 samt REPAB:s bok Vårdbyggnader 

2010 – nyckeltal för kostnader och förbrukningar. De första två kommer båda från 

SKL, medan REPAB är ett privat fristående aktiebolag grundat 1966. REPAB 

gör, förutom böcker med statistik, även Summarum, ett omfattande 

datorprogram för fastighets- och ekonomistyrning, som används av Enköpings 

kommun. För att få fastighetsförvaltningen i Enköpings åsikter har jag ställt 

frågor löpande samt genomfört en större intervju. Då intervjuades en förvaltare 

från en skola, en förvaltare på de aktuella objekten2 samt en projektchef. 

Dessutom intervjuades en brukare i form av en resultatenhetschef 

(motsvarande rektor på en skola) på ett äldreboende och en administrativ chef 

för Vård- och omsorgsförvaltningen3. För den rent ekonomiska jämförelsen som 

är baserad på nyckeltal har jag använt mig av REPAB:s faktaböcker. Det är ett i 

kommunala förvaltningskretsar vanligt system för nyckeltal.  

1.5 Avgränsning 
Jag har bara inhämtat nyckeltal för byggnader som i litteraturen benämns som 

”äldreboenden” eller ”vårdboenden”. Vad gäller internhyror så har en stor del 

av litteraturen jag studerat handlat om skollokaler. Anledningen till detta är att 

utbudet av facklitteratur som behandlar just skolor är störst. Samtliga författare 

                                                 
2 De aktuella objekten syftar på de sju vårdboenden som undersöks i arbetet. Dessa tillsammans 
kallas en grupp. 
3 Fortsättningsvis syftar namnet Vård och omsorg på Vård- och omsorgsförvaltningen i 
Enköping. 



Kap. 1 Inledning 

3 

av de böcker jag studerat inför detta examensarbete är entydiga i att den teori 

som presenteras kan användas för en mängd olika lokaler bara de har den 

gemensamma nämnaren att internhyror används. Eftersom mitt arbete och de 

objekt jag har granskat har internhyror så väljer jag precis som författarna att 

låta mitt arbete främst fokusera på en sorts byggnader men i viss mån gälla för 

flertalet olika byggnadstyper. 

 

Jag har inte granskat inte byggnadernas nuvarande skick. Det är dels för 

tidskrävande och dels ligger det utanför ramen för detta arbete. Som kuriosa 

kan tilläggas att en total underhållsinventering av de sju vårdboendena skulle 

kosta cirka 28 kr per kvadratmeter, enligt prisuppgift från REPAB till 

Enköpings kommun. Total bruttototalarea för objekten är 23350 m2 vilket ger en 

kostnad på 653800 kr. 
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2 Internhyressystemet och statistik 

I detta kapitel tar jag upp vad litteraturen har att säga om de ämnen mitt arbete 

handlar om. Först återger jag historien bakom internhyror, hur det såg ut innan 

de infördes, därefter varför de infördes och slutligen hur det är tänkt att 

fungera. Vidare redogör jag för de förväntade kostnaderna som facklitteraturen 

återger för just de typer av vårdboenden som jag har granskat. De kostnader 

och förbrukningar som presenteras i det stycket kommer jag sedan att använda 

i kapitel 5 då jag jämför mitt empiriska material mot litteraturen. 

2.1 En bakgrund till internhyressystemet 

2.1.1 Fastighetsförvaltning innan internhyror 

I rapportserien ”Kortrapporter om offentlig fastighetsföretagande” skriver Lind 

(1997) följande om hur ekonomin kring fastigheter i offentlig förvaltning 

tidigare hanterades samt om några av de nackdelar systemet medförde. 

Kommunledningen fick in likvida medel genom skatter, avgifter och lån. Dessa 

medel användes dels till att betala räntor, amorteringar och egen personal men 

främst till fördelade anslag till olika verksamheter. Fastighetsförvaltningen fick 

anslag för drift, underhåll och nyproduktion. Äldreboenden fick anslag för 

personal, mat och annat som hörde omsorgen till. I vissa fall skötte även 

verksamheten själv det löpande underhållet och driften. När brukarna 

(verksamheten) ansåg sig behöva större eller förändrade lokaler gjordes en 

sakframställning för kommunledningen som anslog utökat anslag till 

fastighetsförvaltningen som då kunde bygga nytt eller genomföra den 

förändring som önskats.  

2.1.2 Nackdelar med det gamla systemet 

Följande nackdelar sågs som problematiska i det gamla systemet. 

Verksamhetens krav på nyinvesteringar och ombyggnader begränsades inte då 

det inte medförde en utgift för verksamheten. Kommunledningen tog hela 

investeringen. Ledningen hade dessutom svårt att stå emot argumenteringen 
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från verksamheten då deras insyn i verksamheten inte var tillräckligt detaljerad 

och verksamheten kunde bygga upp en mycket övertygande motivering. 

Verksamheterna vann inget på att minska sin lokalanvändning. Att byta till 

mindre lokaler, lokaler i sämre läge eller att samutnyttja lokaler medförde inget 

utökat verksamhetsanslag, och ett samutnyttjande medförde bara en ökad 

administration. I de fall där drift och underhåll sköttes av verksamheten på den 

egna fastigheten medförde sparkrav att den enkla åtgärden att minska på 

underhållet ofta genomfördes. Detta syntes inte på kort sikt, men över tiden 

byggdes ett stort eftersatt underhållsbehov upp. Fastigheterna sköttes inte med 

hänsyn till organisationens långsiktiga intressen. (Lind, 1997) 

2.2 Varför internhyra? 
I slutet av 1980-talet och början av 1990-talet hade Sveriges kommuner och 

landsting problem med stadigt ökande kostnader för lokaler. Lokalkostnader är 

den näst största utgiftsposten för kommuner, landsting och statliga 

verksamheter, endast personalkostnader är större. Ett nytt system behövdes för 

att stoppa denna utveckling. Det som tidigare varit en ren bokföringsteknisk 

åtgärd tog nu klivet ut till den dagliga verksamheten och in på fastighetskontor 

över hela Sverige.  

 

Ett mer marknadsorienterat förvaltningssystem skulle få kommunens olika 

lokalnyttjare att inse att fastigheter inte var en oändlig och kostnadsfri tillgång. 

Genom att hyra lokalerna från Fastighetskontoret och utan att få en specifik 

lokalersättning som direkt gick till fastighetskostnaderna skulle 

verksamheterna spara in på lokaler för att få mer resurser över till 

kärnverksamheten så som utbildning och äldrevård. Fastighetskontoret 

nollbudgeterades och täckte sina administrativ- och personalkostnader genom 

ett påslag på internhyran. (Lind, 1997) 

2.2.1 Tänkta fördelar 

De tänkta fördelarna som framgick av den ursprungliga utredningen var flera. 

En lista på konkreta önskade effekter presenterades: 
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-Ökningstakten för lokalernas totalkostnader dämpas 

-Dåligt utnyttjade lokaler ”sägs upp” 

-Effektivare lokalutnyttjande 

-Ökat samutnyttjande av lokaler 

-Ökad valmöjlighet för verksamheten 

-Ökat kostnadsmedvetande  

(Fastighetskontoret i Enköping, 1990) 

Dessa fördelar är idag, mer än 20 år senare, fortfarande högst aktuella och 

eftertraktade. Men för att internhyra ska få den önskade effekten krävs att alla 

berörda parter är införstådda med och förstår syftet med internhyressystemet 

(Lind, 1997) 

2.2.2 Möjliga nackdelar 

Konceptet med internhyror är idag vanligt förekommande i många kommuner. 

Systemen är dock inga kopior av varandra utan varje kommun har sitt syfte och 

mål med systemet. Förklaringen ligger i att inget system är perfekt och att 

kontroverser därför kan uppstå. Hans Lind (2002) skriver att ”det finns risker 

att internhyressystemet ’kostar mer än det smakar’, att de leder till brist på 

koncerntänkande och att fastighetssidan kan ’sko sig’ på verksamheternas 

bekostnad”. Hans hänvisar till utredningar (SOU 1996:187 och SOU 1997:96) 

som har kommit till slutsatsen att systemet i grunden är bra, men att 

hyressättningsprinciperna bör ses över. Samtidigt är konkurrensen med den 

privata marknaden en ständigt föränderlig yttre påverkan som gör att varje 

internhyressystem måste utvecklas över tiden. (Lind, 2002)  

 

Andra nackdelar kan vara att verksamheten säger upp fler lokaler än 

nödvändigt för att spara resurser och således får brist på utrymme. Då vissa 

lokaler är specialutformade för kommunal verksamhet så som äldrevård 

uppstår ett underligt förhållande mellan hyresvärd och hyresgäst då enbart en 

tänkt hyresgäst finns samtidigt som denna enbart har en möjlig hyresvärd att 

välja och ett sorts internt monopol uppstår. Kostnaden för den tomma lokalytan 
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som då kan uppstå måste dessutom täckas av Fastighetskontoret som då måste 

göra ett påslag på hyrorna. (Lind, 2002)  

2.3 Efter vilka principer sätts internhyran? 
Detta avsnitt börjar med att titta på vad litteraturen återger allmänt för en 

liknande princip som gäller i Enköping för att därefter granska hur det fungerar 

i verkligheten i kapitel 5. 

2.3.1 Allmän teori om internhyressättning 

I boken ”Internpris i praktiken” (Lind, 2002) återges tre olika huvudsakliga 

principer för hur internhyran kan fastställas. Den princip som stämmer bäst 

överens med hur det ser ut i Enköping är kostnadsbaserad hyra på objektsnivå. 

Enligt den principen fastställs kapitalkostnad, underhållskostnad och 

driftkostnad.  

 

Kapitalkostnaden är avskrivningar och räntekostnader på de investeringar som 

genomförts på det specifika objektet (det vill säga ett enskilt hus). En 

investering syftar till att förändra och/eller förbättra ett objekt, medan 

underhåll och drift syftar till att behålla den tänkta funktionen. I 

kapitalkostnaderna syns även den ursprungliga investeringen som huset 

medförde när det uppfördes. En stor del av kapitalkostnader består således av 

räntekostnader (Wahlberg, 2010).  

 

Underhållskostnaden för det enskilda objektet ligger även det till grund för den 

bokförda totala kostnaden. När hyran ska beräknas kan underhållsdelen vara 

en genomsnittlig kostnad eller vara baserad på en underhållsplan som sträcker 

sig över flera år såväl som den faktiska kostnaden. Typiska utgifter som bokförs 

som underhållskostnader är reparationer och planerat underhåll.  

 

Driftkostnaden är kostnaden för den dagliga driften så som värme, el och vatten, 

markskötsel samt sophämtning och städning. Kostnaden för driften kan 

uppskattas enligt ett schablonvärde eller följa den uppmätta faktiska 
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förbrukningen. En driftkostnad har en varaktighet på max ett år. Om det är 

längre tillsyns- och skötselintervall än så benämns det som underhållskostnad. 

(Lind, 2002) 

2.3.2 Gränsdragningslistor 

Vad ingår i hyran? Det är en av de viktigaste frågorna att ställa vid en 

hyresförhandling mellan Fastighetskontoret och hyresgästen. Därför upprättas 

ett dokument, kallat gränsdragningslistan, som är en kontraktshandling.  

Gränsdragningslistan innehåller en fördelning av ansvar och kostnader vid 

investering samt drift och underhåll av fastigheten. Till grund för 

gränsdragningslistan ligger jordabalken. För föremål som inte återfinns i 

gränsdragningslistan gäller följande: 

1. Hyresvärden ansvarar för drift och underhåll av tillbehör till 

fastigheten enligt jordabalken 2 kap. 

2. Hyresgästen ansvarar för drift och underhåll av föremål som 

hyresgästen tillfört fastigheten enligt jordabalken 2 kap 4§.

 (Akademiska hus, 2005) 

Genom att låta brukaren själv ta över delar av underhållet kan denne påverka 

kostnaden och frekvensen för att bäst passa brukarens budget och behov. En 

förflyttning av ansvar till fastighetsförvaltaren kan ge ett mer professionellt och 

långsiktigt underhåll av objektet. Detta är ännu ett sätt att påverka internhyran. 

Enligt Lind (2002) förekommer även översiktligt möjligheten till att låta så 

kallade ”mjuka värden” (exempelvis läge, utemiljö, teknisk standard och 

befintligt skick) påverka hyran. 

2.4 Kostnader enligt litteraturen – statistikbaserat 

2.4.1 Allmänt 

I detta avsnitt redogör jag för de statistiska genomsnittskostnaderna. 

Mervärdesskatt (moms) är inte inräknat i några värden. Merparten av 

kostnaderna och förbrukningen är hämtade från REPAB:s faktabok 
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Vårdbyggnader (2010). Dessa kostnader är insamlade av REPAB genom olika 

konsultuppdrag och inrapporteringar från kommuner runt om i Sverige. Som 

jämförelse presenteras också Förvaltningsnyckelns värden från 2006. 

REPAB presenterar olika procentuella nivåer (se nedan) och för att avgöra på 

vilken nivå Enköpings fastigheter bör placeras krävs att en inventering av 

husens skick, utrustningsnivå och allmänna beskaffenhet. En sådan inventering 

finns idag inte tillgänglig, varför jämförelsen mot statistiken inte är av största 

möjliga noggrannhet. Istället blir det en generaliserande jämförelse av typen 

”höga”, ”medel”, eller ”låga” kostnader. 

Att tolka REPAB:s och Förvaltningsnyckelns statistik 

Nedan redovisas statistiken presenterad som kostnader vid de olika 

procenttalen 10 %, 25 %, 50 %, 75 %, 90 % samt ett medelvärde (av 

utrymmesskäl förkortat till medel i samtliga tabeller). De insamlade 

kostnaderna eller förbrukningarna ställs upp i storleksordning. För 10:e 

percentilen anges det värde som placerar sig överst i den lägsta tiondelen. 

Vidare anges 25:e percentilen till det översta värdet i den lägsta fjärdedelen, och 

så vidare enligt samma metod. Hamnar vi nära 50:e percentilen med vårt eget 

nyckeltal betyder det att 50 % av de deltagande kommunerna betalar lika 

mycket eller mindre än vad vi gör, enligt det aktuella nyckeltalet. Medelvärdet 

är just ett medelvärde av samtliga inrapporterade kostnader eller 

förbrukningar. Kostnaderna fördelas per kvadratmeter bruttototalarea 

(förkortat BTA) vilket är ytan ”innanför putsen”, det vill säga arean av husets 

yttersta skikt. De värden Förvaltningsnyckeln presenterar (2006) grupperas 

under rubrikerna låg, normal eller hög. De fungerar på samma sätt som för 

REPAB med skillnaden att 10:e percentilen benämns lågt, 50:e percentilen 

benämns normalt och 90:e percentilen benämns högt. 

 

Definitionerna av rubrikerna som återfinns i statistik och riktvärden är samma 

som de rubriker Fastighetskontoret använder sig av eftersom 

Fastighetskontoret använder sig av REPAB:s datorsystem Summarum för att 

följa upp kostnader. 
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2.4.2 Övergripande trend för underhåll enligt REPAB och 

Förvaltningsnyckeln 

I boken Förvaltningsnyckeln (2006) presenteras en kortfattad analys av 

utvecklingen som skett under åren fram till 2006. Driftskostnader och övriga 

kostnader har ökat medan underhållskostnaden varit konstant eller i vissa fall 

minskat. Ökningen anses vara naturlig då den allmänna prisnivån ökar över 

tiden, medan den stagnerade underhållskostnaden ses som svårare att förklara. 

En teori som Wenfelt (2006) lyfter fram är att det sannolikt är underhållet som 

får vara den kostnad som används för att reglera de totala utgifterna till förmån 

för andra åtgärder i kommunen. Mediakostnader har de senaste fyra åren ökat 

med i genomsnitt 30 %. Elkostnaderna har ökat mest, en ökning på 40-50 %, 

medan vattenkostnaderna har varit i princip oförändrade. (Wenfelt, 2006) 

2.4.3 Planerat underhåll samt tillsyn och skötsel  

Den statistiska kostnaden för det planerade underhållet som är jämförbart med 

det som redovisas i Enköpings kommun är i REPAB:s bok uppdelat i tillsyn och 

skötsel samt planerat underhåll. För enkelhetens skull så kommer jag att återge 

dessa sammanställt i Tabell 2:1 då Enköping inte gör skillnad på de två 

benämningarna. Som jämförelse presenterar jag även Fastighetsnyckelns 

värden från 2006 i Tabell 2:2. Även om det är möjligt att REPAB och 

Fastighetsnyckeln har olika definitioner av planerat underhåll framgår det 

relativt tydligt att det planerade underhållet inte ökat nämnvärt från 2006 till 

2010. Tillsyn och skötsel är en underhållskostnad med en viss regelbundenhet, 

exempelvis byte av luftfilter i en ventilationsanläggning men också snöröjning 

på vintern. 

Tabell 2:1 Planerat underhåll kr/m2 BTA  

10% 10  25% 20  50% 41  75% 82 90% 194 Medel: 74 

 

Tabell 2:2 Planerat underhåll kr/m2 BTA 
 
Lågt: 10 Normalt: 40  Högt: 98 Genomsnitt: 45  
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2.4.4 Avhjälpande underhåll 

Det avhjälpande underhållet kallas i REPAB för reparationer och avser åtgärder 

förorsakade av oplanerade händelser som inte gick att hänföra till tillsyn och 

skötsel eller det planerade underhållet. REPAB:s värden återfinns i Tabell 2:3 

och Fastighetsnyckelns värden i Tabell 2:4. 

 

Tabell 2:3 Reparationer kr/m2 BTA 

10% 11  25% 20  50% 27  75% 47  90% 89 Medel: 42 

 
Tabell 2:4 Avhjälpande underhåll kr/m2 BTA 

Lågt: 6 Normalt: 26  Högt: 45 Genomsnitt: 28  

 

2.4.5 Mediaförbrukning och -kostnad 

I Tabell 2:5 återges kostnaderna för mediaförbrukningen per kvadratmeter 

BTA. Dessa kostnader avser enbart priset för inköp av vatten samt inköp av 

värme (olja, fjärrvärme eller el) utan underhållskostnader på värmesystemet, 

vilket är på precis samma sätt som de olika mediakostnaderna redovisas i 

materialet från Enköpings kommun. De statistiska kostnaderna för 

uppvärmning är korrigerade till att gälla för samma klimatområde som 

Enköpings kommun (östra Svealand) (REPAB, 2010). I Tabell 2:6 återges 

förbrukningen per kvadratmeter BTA. 
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Tabell 2:5 Mediakostnad 

Värme (kr/m2 BTA) 

10% 47 25% 58  50% 68  75% 94  90% 149 Medel: 89 

Vatten (kr/m2 BTA) 

10% 7,70 25% 10,10  50% 13,40  75% 19,20  90% 27 Medel: 
16,10 

El (kr/m2 BTA) 

10% 39 25% 51  50% 67  75% 93  90%118 Medel: 76 

Värme (kr/kWh) 

Låg 0,42 Median 0,6  Hög 0,81 

Vatten (kr/m3) 

Låg 10,3 Median 17,9  Hög 31,9 

El (kr/kWh) 

Låg 0,61 Median 0,86  Hög 1,15 

 

Tabell 2.6 Mediaförbrukning 

Värme (kWh/m2 BTA) 

10% 89 25% 108  50% 116  75% 135  90% 236 Medel: 144 

Vatten (m3/m2 BTA) 

10% 0,37 25% 0,56  50% 0,79  75% 0,99  90% 1,51 Medel: 0,88 

El (kWh/m2 BTA) 

10% 51 25% 67  50% 82  75% 118  90%154 Medel: 93 

 

2.4.6 Administration 

I Tabell 2:7 presenteras det som i REPAB benämns som administration. Dessa 

utgifter täcker bland annat lönen för fastighetsförvaltaren samt det 

administrativa arbete som en in- eller utflyttning medför. 
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Tabell 2:7 Administration kr/m2 BTA 

10% 12  25% 21  50% 27  75% 38  90% 57 Medel: 31 

2.4.7 Internhyresnivå 

De kostnader presenterade i Tabell 2:8 avser lokalhyra för sjukhus, 

äldreboenden samt vårdcentraler varför jag är försiktig att dra några större 

slutsatser av dessa. Det som är inkluderat är värme, el, vatten och avlopp, 

sophämtning, tillsyn och skötsel, reparation, samt administration. Dessa nivåer 

bör placera sig under de förväntade nivåerna för Enköping då deras hyra även 

täcker försäkring, myndighetskrav, larm och planerat underhåll. 

Tabell 2:8 Internhyresnivåer kr/m2 BTA 

10% 609  25% 709  50% 828 75% 932 90% 1116 Medel: 865 

 

I Tabell 2:9 presenteras som jämförelse Förvaltningsnyckelns genomsnittliga 

kostnader för inhyrda lokaler (sett till samtliga lokaltyper i en kommun) i 2006 

års prisnivå. 

Tabell 2:9 Genomsnittliga kostnader för inhyrda lokaler kr/ m2 BTA 
 

Lågt: 640 Normalt: 910 Högt: 1275 Genomsnitt: 910 

 

2.4.8 Driftkostnad exklusive städning 

Driftkostnaden presenterade i Tabell 2:10 inkluderar administration, försäkring, 

värme, el, vatten, tillsyn och skötsel samt reparationer. Denna beskrivning 

stämmer väl överens med ekonomiredovisningen i Enköping. 

Tabell 2:10 Driftkostnad exkl. städning kr/m2 BTA 

10% 189  25% 208  50% 252  75% 278 90% 348 Medel: 239 

 

Som jämförelse redovisas Förvaltningsnyckelns driftkostnader inklusive 

städning i Tabell 2:11. 

Tabell 2:11 Driftkostnad kr/m2 BTA 

Lågt: 181 Normalt: 235 Högt: 321 Genomsnitt: 238 
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2.5 Kostnader enligt litteraturen – riktvärden 

2.5.1 Allmänt 

REPAB (2010) innehåller bland annat en samling riktvärden för 

fastighetsförvaltningskostnader. Dessa värden är tänkta att appliceras vid en 

analys eller kalkyl av ett enskilt område med enhetliga egenskaper. Dessa 

riktvärden beskriver de kostnadsnivåer, den lokaleffektivitet och de 

förbrukningsnivåer som en välskött fastighet bör uppnå. De är baserade på 

kalkyler för en typfastighet med angivna egenskaper och klassas i de olika 

nivåerna låg, normal och hög. 

 

De redovisade kostnaderna är baserade på prisläget i januari 2010 och 

korrigerade av REPAB med en kvot på 1.12 för att representera en kostnad i 

kr/m2 BTA. Dessutom ingår ingen mervärdesskatt. (REPAB, 2010) Jag har 

dessutom haft möjlighet att utnyttja REPAB:s mer detaljerade uppdelning av 

kostnader. Då kan kostnaderna för försäkring och förbrukning av media 

jämföras. Media definieras på samma sätt som i underavsnitt 2.4.5.  

2.5.2 Planerat underhåll, tillsyn och skötsel samt totala driftkostnader 

Vad gäller planerat underhåll, tillsyn och skötsel etc. gäller samma beskrivning 

som i underavsnitt 2.4.2 med ett undantag: REPAB redovisar det planerade 

underhållet dels som en total kostnad och dels uppdelat i planerat underhåll för 

mark, den utvändiga byggnaden, den invändiga byggnaden samt slutligen 

installationer. På grund av det begränsade urvalet som detta examensarbete 

behandlar redovisar jag enbart summan och använder denna i min analys i 

kapitel 5. Värt att notera angående de värden presenterade i Tabell 2:12 är att de 

angivna riktvärdena för typfastigheternas kostnader baseras på en långsiktig 

underhållsplan och för en välskött fastighet. Att avgöra om de objekt som jag 

har granskat i Enköping kvalificerar sig enligt dessa kriterier är självklart en 

avvägning. REPAB understryker också att dessa kostnader är verkliga 

kostnader för underhållsåtgärder och visar det verkliga behovet av underhåll. 

Det är oftast större, eller ibland betydligt större, än det belopp som avsätts för 
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underhållet i praktiken, vilket resulterar i det denna rapport syftar till att 

utreda: eftersatt underhåll. 

 

Tabell 2:12 Riktvärden för planerat underhåll, tillsyn och skötsel samt driftkostnader 

Planerat underhåll (kr/m2 BTA) 
Låg: 79  Normal: 131  Hög: 193  
 

Tillsyn och skötsel (kr/m2 BTA) 
Låg: 24  Normal: 37,5  Hög: 55 

Driftkostnader, totalt exklusive städning (kr/m2 BTA) 
Låg: 203  Normal: 261  Hög: 389  

2.5.3 Avhjälpande underhåll 

Kostnaderna för det avhjälpande underhållet är väldigt varierande från år till år 

eftersom de täcker det oväntade underhållsbehovet. REPAB föreslår att den 

angivna kostnaden i Tabell 2:13 ska ses som ett genomsnittsvärde under en 

längre period. Endast genom en professionell inventering av byggnadernas 

skick kan det avgöras vilket riktvärde som bäst korresponderar mot 

verkligheten. Då en sådan inventering inte är genomförd gör jag en avvägning 

baserad på min personliga uppfattning om byggnadernas skick och 

utrustningsnivå. Fyra av objekten i Enköping byggda under 1960- och 1970-talet 

och tre är byggda under 1990-talet. Enligt detta bör objekten jämföras mot ett 

riktvärde benämnt ”låg” eller ”normal”, men vid en låg ambitionsnivå för 

planerat underhåll bör de placeras i ”hög”. Jag gör därför bedömningen att ett 

värde vid eller strax över ”normal” bör användas, då många reparationer blir 

oplanerade.  

 

Tabell 2:13 Reparationer kr/m2 BTA 

Låg: 14  Normal: 21  Hög: 37,5  

 

2.5.4 Mediaförbrukning och -kostnad 

Uppvärmningen för objekten i Enköping varierar mellan renodlad användning 

av fjärrvärme eller oljeuppvärmning eller oljeuppvärmning med 
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understödjande eluppvärmning. De värden som presenteras i Tabell 2:14 är 

korrigerade av REPAB till samma klimatzon som Enköping och till ett 

normalår4. 

Tabell 2:14 Mediaförbrukning 

Fastighetsel (kWh/m2 BTA) 

Låg: 40  Normal: 60  Hög: 95 

Vattenförbrukning(m3/m2 BTA) 

Låg: 0,5  Normal: 0,9  Hög: 1,4 

Oljeförbrukning (kWh/m2 BTA) 

Låg: 130  Normal: 170  Hög: 230 

Fjärrvärme (kWh/m2 BTA) 

Låg: 110  Normal: 150  Hög: 210 

Kostnad: 
Fastighetsel (kr/m2 BTA) 

Låg: 36  Normal: 53  Hög: 85 

Vatten (kr/m2 BTA) 

Låg: 9  Normal: 16,2  Hög: 25,2 

Olja (kr/m2 BTA) 

Låg: 111  Normal: 145  Hög: 196 

Fjärrvärme (kr/m2 BTA) 

Låg: 61  Normal: 83  Hög: 116 

                                                 
4 Ett normalår är det år då temperaturen följer det medel som gäller för den aktuella geografiska 
platsen. Att korrigera värmeförbrukningen till ett normalår gör att varje årsförbrukning kan 
jämföras sinsemellan då en ökad förbrukning ett år inte är på grund av en extra kall vinter. 
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3 Nyckeltal och intervjuer 

3.1 Nyckeltal 

3.1.1 Nyckeltalens användning 

För att lyckas i vår ambition att granska situationen i Enköping med de värden 

som presenteras av REPAB är det viktigt att vi har ett utarbetat system för att 

mäta de kostnader husen innebär för kommunen. Det vedertagna sättet i 

branschen är nyckeltal, även om det inte finns några bestämda regler för vilka 

nyckeltal som ska användas. Nyckeltalen är en bra grund att stå på för att 

jämföras mot organisationens mål, externa riktvärden, konkurrerande 

förvaltare eller föregående års utfall. Det är viktigt att tänka på att nyckeltal inte 

ger några absoluta sanningar, men de ger ofta tillräckligt tydliga tecken på om 

något avviker från det normala. (Löfvenberg, 2009)  

3.1.2 Vad är ett nyckeltal och hur kan det utformas 

En bra sammanfattande mening hittar vi i Löfvenberg (2009) ”Nyckeltal är en 

informationsbärare som kan användas för att styra och följa upp 

verksamheten.” Resursinsatser ställs mot en påverkansfaktor. Exempelvis 

antalet reparationer mot arbetade timmar, städad area mot antalet 

persontimmar, vattenförbrukning mot antalet boende. Löfvenberg (2009) 

skriver att syftet är att ge information som kan starta en förbättrande och 

effektiviserande process. Nyckeltalen blir således ett verktyg för utveckling och 

jämförelse. 

 

Nedan presenteras översiktligt några informativa funktioner som nyckeltal kan 

ges, så som presenterat av Löfvenberg (2009): 

 

Alarmfunktionen. För att enkelt få indikationer på att en fastighet eller en 

enskild aktivitet har, eller är på väg, att få problem, kan detta övervakas genom 

en jämförelse med de egna nyckeltalen över tiden eller med branschen i stort. 
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Idag finns datorsystem (REPAB, 2010) som kan integreras med en elektronisk 

underhållsplan och uppföljning för att jämföra utfall och budget. För att 

alarmsignalen ska fungera måste användaren veta vad som är normalt, oavsett 

om kunskapen kommer från mångårig erfarenhet eller från ett datorsystem. 

 

Diagnosfunktionen. Genom att följa upp historiska värden på definierade 

nyckeltal kan en erfarenhet av vad som ska anses vara ett normalt värde byggas 

upp och en förvaltare kan således se när det börjar avvika från det normala. 

 

Prognosfunktionen. Förutsatt att det finns stabila, förutsägbara, tendenser över 

tiden kan nyckeltalen användas för att förutse framtida behov så som en 

höjning av internhyran eller avyttrandet av lokaler. 

 

Produktivitet och effektivitet. Att mäta produktivitet syftar till att mäta 

produktionsresultatet i förhållande till resursinsatsen. Effektivitet mäts genom 

att jämföra insatsen mot måluppfyllelse, exempelvis om det går att minska 

inomhustemperaturen men fortfarande uppnå en bra trivsel och ett bra 

inomhusklimat. 

 

För att maximera nyttan med att använda nyckeltal måste det finnas en 

utarbetad plan för hur dessa ska analyseras. Att enbart titta på ett nyckeltal ger 

inga grunder för beslut. Därför bör de analyseras i grupp och i olika 

kombinationer. 

3.2 Granskade nyckeltal 
De nyckeltal jag kommer att granska och använda är listade nedan. Jag 

använder genomgående bruttototalarea (BTA) mätt enligt branschstandard 

eftersom de nyckeltal och statistik jag erhållit från litteraturen är redovisade i 

kr/m2 BTA. Värden tagna från ekonomisystemet är totalvärden och jag har 

erhållit värden på BTA från Fastighetskontoret i Enköping.  
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Använda nyckeltal, både byggnad för byggnad och totalt på gruppen 

Budgeterat avhjälpande underhåll (kr) per m2 BTA och år 

Budgeterat planerat underhåll (kr) per m2 BTA och år 

Utfall avhjälpande underhåll (kr) per m2 BTA och år 

Utfall planerat underhåll (kr) per m2 BTA och år 

Utfall totalt underhåll (kr) per m2 BTA och år 

Differens utfall – budget per år 

Mediakostnad (vatten-, el- & värmekostnad) per m2 BTA 

Förbrukning (vatten-, el- & värme volym eller kWh) per m2 BTA 

Administrativa kostnader (kr) per m2 BTA och år 

Total internhyresintäkt per m2 BTA  

Totala driftkostnader kr per m2 BTA 

Internhyreshöjning per år 

3.3 Godtycklighet mot direktiv – gamla styrdokument 
Ett hus är en investering som måste förvaltas i många år och därför är 

långsiktighet ett grundläggande villkor för framgångsrik förvaltning. Klara 

spelregler som kan användas som grund för planering av förvaltningen och 

driften är ett krav. Det jag erhållit från Enköpings kommun är ett gammalt 

styrdokument som redogör för hur införandet av internhyror ska gå till, vilka 

övergripande principer som ska gälla och förklarar översiktligt vilka delar som 

bör bekostas av hyresvärd eller hyresgäst. Jag har jämfört detta dokument mot 

hur det verkligen fungerar i praktiken. Det kan tyckas långsökt att jämföra en 

verksamhet idag, 2010, med direktiv som författades för 20 år sedan när 

systemet med internhyror precis skulle införas, men tyvärr är det det enda 

dokument som finns att tillgå. I avsnitt 6.3 utförs själva jämförelsen. 

3.4 Intervjuer 
För att få en inblick i verksamheten intervjuades en fastighetsförvaltare för en 

skola, en administrativ chef på Vård- och omsorgsnämnden samt en 

resultatenhetschef för ett vårdboende. Intervjuerna gjordes över telefon och 

svaren skrevs ner löpande. Innan intervjun fick personerna frågorna via mail 
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samt att de efter intervjun fick se de nedskrivna svaren och gavs möjlighet att 

kommentera om någon missuppfattning skett. Därför anser jag att 

intervjusvarens trovärdighet och korrekthet är hög. 

3.5 Metodkritik 
Jag har stort förtroende för mina källor eftersom dessa kommer från en offentlig 

verksamhet och jag granskar en offentlig verksamhet. Den osäkerhet som finns 

är att inrapporterad statistik, så som den från Förvaltningsnyckeln eller REPAB, 

trots en utrensning av uppenbart felaktiga resultat (Wenfelt 2006), kan vara 

behäftad med fel. Jag använder mig av statistik från REPAB från 2010 och 

Fastighetsnyckeln från 2008. Denna i sammanhanget lilla åldersskillnad väljer 

jag att bortse från. 

 

Förvaltningsnyckeln (2006) berättar om en osäkerhetsfaktor som har upptäckts i 

sammanställningen av statistiken. Driftkostnader stiger år för år medan 

kostnaderna för underhåll inte har stigit i samma utsträckning. Detta tolkas 

som att underhållet får stå tillbaka för att minska kostnaderna. Följden blir att 

en avsaknad av ökade underhållskostnader i statistiken inte behöver medföra 

att underhållet har blivit effektivare eller att underhållsbehovet minskat. Om 

Enköpings värden följer statistiken vet vi att kommunen agerar på samma sätt 

som i resten av landet.  

 

En av de större fördelarna med mitt val av statistikkälla är att jag använder mig 

till största delen av REPAB:s nyckeltal (så som de är återgivna i boken 

Vårdbyggnader, se avsnitt 2.4) för att kunna jämföra en genomsnittlig kostnad 

med diverse kostnader. Detta gör jag dels för att det är lätt att tolka denna 

statistik, men också för att både Uppsalahem och Enköpings fastighetskontor 

använder sig av datorprogrammet Summarum för fastighetsstyrning, vilket är 

utvecklat av REPAB.  

 

Det kan också diskuteras om jag har gjort mitt arbete med en neutral syn. Jag 

har helt enkelt valt att tro på tjänstemännen vid Fastighetskontoret när de säger 
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att de upplever ett eftersatt underhåll å sin sida. Kanske borde jag ha gått in 

med en mer neutral åsikt då jag från början visste att jag skulle titta efter ett 

lägre underhåll än genomsnittet. På grund av att ingen underhållsplan finns, 

fördelas det avhjälpande och det planerade underhållet ut per kvadratmeter. 

Detta gör i princip en detaljgranskning av budgeterat underhåll kontra utfall av 

underhåll för de olika objekten meningslös.  
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4 Internhyra, intäkter och kostnader 

4.1 Internhyra i Enköpings kommun 
Detta avsnitt börjar med en beskrivning av direktiven för internhyra och 

bakgrunden till dessa. Därefter presenteras hur och av vem internhyran 

fastställs samt vem som betalar. 

4.1.1 Bakgrund 

I Enköpings kommun började arbetet med internhyra den 5 oktober 1988 då 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade ”att uppdraga till kommunlednings- 

och fastighetschefen att gemensamt utarbeta förslag till riktlinjer för 

hyresförhållande mellan fastighetsförvaltande kontor och förvaltningar som 

brukar lokalerna” (Fastighetskontoret i Enköping, 1990). Bakgrunden låg i 

ökande lokalkostnader som bland annat berodde på ett underutnyttjande av 

lokalyta. Det gamla systemet hade som följd att en utökad lokalarea inte 

medförde en ökad kostnad för brukaren. I de första styrdokumenten som 

publicerades framgick det tydligt att en besparing på lokaler inte fick medföra 

sämre möjligheter till till exempel utbildning och omsorg. (Fastighetskontoret i 

Enköping, 1990) 

4.1.2 Grundläggande riktlinjer för gränsdragning 

Här nedan presenteras de direktiv som ges i dokumentet Internhyra från 1990. 

Jag kommer presentera hur det faktiskt fungerar i kapitel 4.3. I dokumentet, 

skrivet av Fastighetskontoret, framgår att internhyran ska sättas utifrån 

självkostnaden för varje enskild lokal. Även kapitalkostnad ska ingå i 

internhyran. Eftersom kapitalkostnader avtar med tiden och är höga på 

nybyggda objekt är det en självklar följd att dessa kommer vara en orsak till 

skillnad i internhyra för nya och gamla objekt. Underhållet ska syfta till att 

”bibehålla fastighetens värde, standard och funktion” (Fastighetskontoret i 

Enköping 1990) och dessa kostnader ska täckas av ett visst belopp per 

disponerad kvadratmeter lokalyta per år. Ansvaret för underhållets upplägg 
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ligger hos den enskilde förvaltaren på Fastighetskontoret. Det förutsågs ett 

behov av en dialog och riktlinjerna gav även utrymme för att Fastighetskontoret 

skulle kunna ta med sig såväl över- som underskott av underhållsanslaget till 

nästföljande år. Dessutom fanns planer på att premiera aktsamma hyresgäster 

som minimerar slitaget på lokalerna. Nedan följer ett sammandrag över resten 

av innehållet i de ursprungliga riktlinjerna. 

 

Om ett underhållsbehov som kräver omedelbar insats uppstår är det 

förvaltaren som är ansvarig, förutsatt att det inte är orsakat av hyresgästen eller 

personer inom hyresgästens verksamhet som orsakat skadan. 

Verksamhetsförändringar som kräver ombyggnad och förändringar på grund 

av myndighetskrav ska bekostas av hyresgästen, förutsatt att det inte är 

allmänna skyddsåtgärder och arbetsmiljökrav som inte är specifika för 

verksamheten som bedrivs i byggnaden, då dessa ska bekostas av hyresvärden. 

Det framgår tydligt att förbrukningsmaterial så som vatten, el och glödlampor 

ska bekostas av hyresgästen. Även kostnaden för uppvärmning av lokalen 

åligger hyresgästen, medan skötsel av värmeanläggningen åligger hyresvärden. 

Detta ska vara ett incitament för hyresgästen att minska sin förbrukning. 

Utvändig skötsel av grönytor och snöröjning bör ingå i hyran. Skötsel av 

planteringar föreslås bli möjlig att ”handla upp” av hyresgästen eftersom andra 

företag än Fastighetskontoret besitter kompetensen att underhålla dessa. 

Utökning eller utbyte av utrustning på grund av förändrad verksamhet ska 

bekostas av hyresgästen. Städning har tidigare skett helt i kommunens regi, 

men bör vid införandet av internhyror inte ingå i hyran.  

 

Vad gäller larm och bevakning anses att detta ska belasta hyresvärden och 

internhyran, men hyresgästen ska ges möjlighet att påverka nivån. 

Administration och löner för de som arbetar på kommunens fastighetskontor 

tillkommer varje internhyra som en icke påverkningsbar del. Vid ökade 

administrativa kostnader så som projektering av nyproduktioner eller 

ombyggnad bör detta tillkomma på projektets kostnader. Slutligen anges att 
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försäkringskostnader (fastighetsförsäkring) ska ingå i hyran. 

(Fastighetskontoret i Enköping, 1990) 

4.1.3 Hur och vem fastställer hyran och vem betalar? 

Varje år lämnar Fastighetskontoret in en budget för förvaltningen av de olika 

objekten. På grund av att ingen underhålls- eller investeringsplan används i 

dagsläget sker enbart en budgetering av underhåll som ett belopp per 

kvadratmeter uppdelat på samtliga fastigheter (Fäldt, 2010). Samtidigt begär 

Fastighetskontoret vilken hyra det vill ta ut av dels de boende och dels för den 

delen Vård och omsorg hyr. Kontrakten förnyas automatiskt då hyresgästerna i 

princip enbart har en möjlig hyresvärd (Vallin, 2010). Här skiljer sig alltså 

hyressättningen bland annat från Uppsala där kontrakten löper på längre tid 

(upp till 20 år) och hyran räknas upp med hjälp av index (Stridfäldt, 2010). Det 

som i teorin ligger till grund för hyressättningen av objekt i Enköping är bland 

annat energi- och mediaförbrukning, behovet av underhåll, vilken verksamhet 

som bedrivs samt vilken ålder huset har (Kedjeås, 2010). Om nya investeringar 

görs påverkar detta hyresnivån (Fäldt, 2010). Den ekonomiska situationen i 

kommunen för det kommande året kan också påverka hyresnivån, vilket gör att 

hyran får ibland inte höjas alls, eller ibland bara en viss procentsats satt av 

kommunledningen (Vallin, 2010). Slutligen fastställs årets hyresnivå av 

kommunfullmäktige. Eventuellt överskott från föregående år får inte sparas av 

Fastighetskontoret. Sammanfattningsvis är utgångspunkten för hyresnivån att 

få täckning; de sju äldreboenden ska tillsammans gå plus/minus noll varje år, 

alltså inte gå med vinst eller förlust. (Kedjeås, 2010) 

 

De faktiska intäkterna som går till Fastighetskontoret kommer dels från den 

hyra som vårdtagarna betalar (externhyra) och dels från Vård- och 

omsorgsförvaltningen (internhyra). Historiskt sett har anslagen från 

kommunledningen till Vård och omsorg ökat de senaste fyra åren då det blivit 

ett prioriterat område (Fäldt, 2010), men enligt Vallin (2010) har inga ökade 

anslag till hyror anslagits.  
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4.2 Underhållskostnader enligt ekonomisystemet i 
Enköping 

4.2.1 Problem med tolkning av underhålls- och förbrukningsutfall 

Det finns ett tydligt problem med bokföring av kostnader och intäkter. Under 

de åren jag tittat närmare på (2004-2010) har vissa belopp i främst 

mediaförbrukning förändrats. Enligt Vallin (2010) kan en felaktig bokföring ha 

skett men chansen för detta är mycket liten. I vissa objekt utnyttjas 

oljeuppvärmning och oljan köps inte alltid in för samma belopp varje år, utan 

beror på den årliga oljeförbrukningen. Detta betyder att även om utfallet 

redovisas per år är inte oljekostnaden fördelad per år. Dessutom ska inte 

städning ingå i hyran, men Liljegården är undantaget som bekräftar regeln och 

redovisar städkostnader som årligen ligger på 75 tkr eller där över. 

 

Förbrukningsvärdena är också svårtolkade. Fördelningen av mediakostnader 

skiljer sig från objekt till objekt. Vissa betalar för uppvärmning av en större eller 

mindre yta än de betalar till exempel avhjälpande underhåll för. Vi hittade flera 

misstänkta fall av felaktig avläsning för bland annat fastighetsel på vissa objekt. 

 

Tyvärr blir det svårt för mig att gå till botten med dessa frågor. I vissa fall har 

jag fått en förklaring från Fastighetskontoret, men för att kunna värdera varje 

värde behövs en fullständig inventering och bedömning av de olika objekten 

och hur utfallen fördelas. Olika underhållsnivåer kan få två till synes lika 

objekt, med samma byggår och planlösning, att prestera helt olika. Därför har 

jag gjort mitt bästa för att identifiera och bortse från uppenbart felaktiga 

värden.  

4.2.2 Underhållskostnader 

Nedan presenteras de olika objektens kostnader enkelt uppställda i tabeller 

med värden tagna från Fastighetskontorets ekonomisystem. Planerat underhåll 

återfinns i Tabell 4:1 och avhjälpande underhåll i Tabell 4:2. Summan av Tabell 

4.1 och 4.2 är redovisat i Tabell 4.3. Den handpåläggning jag gjort är att räkna ut 
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kostnader per kvadratmeter samt beräknat medel, median och spridning. 

Samma metod är använd för samtliga nyckeltal som presenteras i resten av 

kapitel 4. Det faktum att kostnader redovisas som planerat underhåll trots att 

ingen underhållsplan finns grundar sig på att viss planering sker inför det nya 

året, men inte som en långsiktig underhållsplan som sträcker sig över flera år. 

Tabell 4:1 Utfall planerat underhåll kr/m2BTA 

Objekt 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Tallgården 11,77 7,69 3,45 1,20 65,30 63,60 

Rosengården 0,00 73,26 7,09 358,23 299,49 48,91 

Liljegården 0,00 0,52 1,34 51,36 68,57 53,34 

Gläntan 0,00 0,62 2,27 39,94 1,87 0,00 

Trögdshemmet 1,21 0,44 4,73 99,69 108,24 198,97 

Orion 0,00 0,54 1,46 18,31 0,00 31,99 

Åsundagården 14,77 0,55 2,00 104,48 35,47 36,73 

Medel 3,96 11,94 3,19 96,17 82,70 61,94 

Median 0,00 0,55 2,27 51,36 65,30 48,91 

Differens max-min 14,77 72,82 5,75 357,02 299,49 198,97 

 

Tabell 4:2 Utfall avhjälpande underhåll kr/m2BTA 

Objekt 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Tallgården 21,62 92,26 24,82 51,45 34,37 23,56 

Rosengården 134,80 62,91 69,37 172,29 183,71 114,00 

Liljegården 67,17 45,82 69,60 60,51 66,29 71,59 

Gläntan 5,67 5,74 11,01 46,01 102,78 52,38 

Trögdshemmet 34,65 28,24 72,75 53,87 48,40 139,94 

Orion 6,04 4,75 14,57 58,23 37,54 46,50 

Åsundagården 69,98 55,89 84,91 67,75 88,94 139,83 

Medel 48,56 42,23 49,58 72,87 80,29 83,97 

Median 34,65 45,82 69,37 58,23 66,29 71,59 

Differens max-min 129,13 87,51 73,90 126,27 149,34 116,37 
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Tabell 4:3 Utfall totalt underhåll kr/m2BTA 

Objekt 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Tallgården 33,39 99,95 28,27 52,65 99,67 87,16 

Rosengården 134,80 136,17 76,46 530,51 483,20 162,91 

Liljegården 67,17 46,34 70,94 111,87 134,86 124,92 

Gläntan 5,67 6,36 13,28 85,95 104,65 52,38 

Trögdshemmet 35,86 28,68 77,48 153,56 156,64 338,91 

Orion 6,04 5,29 16,03 76,54 37,54 78,49 

Åsundagården 84,75 56,43 86,91 172,23 124,41 176,56 

Medel 52,53 54,17 52,77 169,05 163,00 145,91 

Median 35,86 46,34 70,94 111,87 124,41 124,92 

Differens max-min 129,13 130,88 73,63 477,86 445,66 286,53 

 

Figur 4:1 Tallgården 

4.3 Mediaförbrukning och -kostnad i Enköping 
I detta avsnitt kommer jag först att titta på förbrukningen av olika 

mediamängder per kvadratmeter BTA. El redovisas i Tabell 4:4, vatten i Tabell 

4:5 och värme i Tabell 4:6. Därefter tittar jag på kostnaderna, även det utslaget 

på kvadratmeter. Kostnaden för fastighetsel finns i Tabell 4:7 och för värmen i 

Tabell 4:8. För värmeförbrukningen har jag valt att slå samman kWh-

uppgifterna för el och olja när det finns dubbel förbrukning. Detta är ett val jag 

gjorde av två anledningar; främst för att kunna jämföra de olika boendena med 

varandra trots att de har olika uppvärmningsform, men också för att REPAB 

presenterar statistik för värmekostnad och förbrukning som en stor post för 

värme. Kommentarer återfinns i stycke 6.1.5. 
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Tabell 4:4 Medelförbrukning fastighetsel 

Tallgården  64,5 kWh/m2   

Avvikelse: Tallgårdens förbrukning 2009 är i princip obefintlig. Därför har jag bortsett från 2009 

vid uträkning av Tallgårdens medelförbrukning. 

Rosengården 61 kWh/m2  

Liljegården  57,5 kWh/m2  

Gläntan  21,4 kWh/m2  

Avvikelse: något har blivit fel med utfallet då kostnaden för fjärrvärme och el verkar bokförts 

på samma konto. Därför räknar jag inte med Gläntan när jag räknar medelvärdet på gruppen. 

Trögdshemmet 58,7 kWh/m2  

Orion    59,8 kWh/m2  

Åsundagården 63,7 kWh/m2  

Totalt medel 60,8 kWh/m2  

 

Tabell 4:5 Förbrukning vatten 

m3/m2BTA 

Tallgården  0,68  

Rosengården 1,32    

Liljegården  0,98   

Gläntan  0,86  

Trögdshemmet 0,62   

Orion    0,75  

Åsundagården 0,68  

Medel  0,84 

 
  

Figur 4:2 Rosengården 

Figur 4:3 Gläntan 
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Tabell 4:6 Förbrukning värme 

kWh/m2BTA och typ 

Tallgården  151,5  Olja och el 

Rosengården 196,1   Fjärrvärme 

Liljegården  122,4  Fjärrvärme 

Gläntan  -  Fjärrvärme Utgår på grund av tidigare beskrivet fel. 

Trögdshemmet 128,4  Olja och el 

Orion    94,61  Fjärrvärme 

Åsundagården 144,8  Olja och el 

Medel  140   

 
Tabell 4:7 Kostnad fastighetsel 

kr/m2BTA kr/kWh 

Tallgården   79  1,23 

Rosengården  49,8  0,82 

Liljegården   46,5  0,81 

Gläntan   -  - 

Trögdshemmet  58,6   1,00 

Orion     51,4  0,86  

Åsundagården  61,9  0,97 

Medel   61  1,35  

 

Tabell 4:8 Kostnad värme 

    kr/m2BTA kr/kWh 

Tallgården   92  0,61 

Rosengården  94,03  0,48  

Liljegården   87,12  0,71  

Gläntan   -  - 

Trögdshemmet  81,61  0,64 

Orion     94,59  1,00   

Åsundagården  91,85  0,63 

Medel   90,2  0,68  
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4.4 Driftskostnader i Enköping 
I Tabell 4:9 har jag summerat de konton som hör till begreppet drift och därför 

är även kostnad för el, vatten och värme inkluderat. Städning ingår inte i 

REPAB:s värden men städning redovisas inte heller som en utgift för objekten 

förutom Liljegården som betalar från 16,20 kr/m2 2004 till 19,32 kr/m2 2009. 

Den lösningen verkar bero på en personlig uppgörelse med 

resultatenhetschefen.  

Tabell 4:9 Summa drift kr/m2 BTA 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Tallgården 213,46 252,27 264,89 225,40 238,62 241,46 

Rosengården 317,26 290,74 251,49 280,57 271,37 297,54 

Liljegården 131,62 168,05 185,76 273,98 287,48 297,87 

Gläntan 280,87 233,03 263,02 264,81 260,75 256,58 

Trögdshemmet 234,21 259,69 263,89 267,50 257,42 294,87 

Orion 61,19 57,76 52,70 158,89 145,86 177,79 

Åsundagården 233,80 283,94 295,29 247,82 267,66 267,14 

Medel 210,35 220,78 225,29 245,57 247,02 261,89 

Median 233,80 252,27 263,02 264,81 260,75 267,14 

Max-min 256,07 232,99 242,59 121,69 141,62 120,08 

Procentuella 
förändringen 

 4,96% 2,04% 9,00% 0,59% 6,02% 

4.5 Administrativa kostnader i Enköping 
De administrativa kostnaderna i Tabell 4:10 ska vara fördelade per 

kvadratmeter, men skiljer sig trots detta aningen åt. 

Tabell 4:10 Administration kr/m2 BTA 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Tallgården 33,17 32,65 34,21 34,43 38,75 43,87 

Rosengården 31,49 30,97 32,46 32,69 36,80 41,66 

Liljegården 29,66 29,21 30,59 30,81 34,66 39,23 

Gläntan 35,48 34,93 36,61 36,83 41,48 46,96 

Trögdshemmet 25,51 25,10 26,28 26,50 29,83 33,75 

Orion 30,11 29,64 31,05 31,26 35,19 39,84 

Åsundagården 31,76 31,28 32,76 32,96 37,12 42,02 

Medel 31,03 30,54 32,00 32,21 36,26 41,05 

Median 31,49 30,97 32,46 32,69 36,80 41,66 
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4.6 Hyresintäkter och hyresbidrag i Enköping 

4.6.1 Summan av samtliga hyresintäkter 

I Tabell 4:11 redovisar jag de hyresnivåer jag räknat ut från de kostnadstabeller 

jag fått av Enköpings kommun. Tyvärr korresponderar fördelningen inte mot 

husens totala BTA. För att råda bot på detta har Erik Vallin skickat över en egen 

sammanställning (Tabell 4:12) som Fastighetskontoret gjorde under 2009. Där 

hamnar den genomsnittliga totalhyresnivån på 839 kr/m2. Jag redovisar ändå 

den inkomsten varje objekt har i sitt utfall för att visa hur redovisningen skiljer 

sig åt från de olika objekten, och därefter redovisar jag Vallins sammanställning 

av hyresintäkter och ytor. 

Tabell 4:11 Hyresintäkter kr/m2 BTA 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Tallgården 760,51 697,84 771,26 782,05 698,00 699,51 

Rosengården 1024,23 1058,46 1032,17 1022,17 1102,80 1009,37 

Liljegården 893,58 818,76 828,41 836,82 868,70 893,71 

Gläntan 1233,47 1019,68 946,67 946,74 954,90 937,53 

Trögdshemmet 665,29 637,54 644,88 677,39 691,32 708,90 

Orion 1023,77 885,99 873,60 832,30 842,45 818,12 

Åsundagården 884,36 831,12 840,95 870,36 909,93 927,06 

Medel 926,46 849,91 848,28 838,26 866,87 856,31 

Median 893,58 831,12 840,95 836,82 868,70 893,71 

       

Samtliga objekt 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
∑ Hyresintäkter tkr 19 774,2 18 288,6 18 376,9 18 740,4 19 356,9 19 212,8 
Förändring  -7,51% 0,48% 1,98% 3,29% -0,74% 
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Tabell 4:12 Omvårdnadsboenden sammanställt 

Objekt Yta totalt Yta lgh 
Gemensam 
yta Hyra intern Hyra extern 

 Liljegården 4642 2133 721,3 751 500 kr 3 260 100 kr 
 Trögdshemmet 3215 807 371,8 1 482 100 kr 778 600 kr 
 Tallgården 3654 1985 640,9 578 700 kr 1 981 500 kr 
 Gläntan 2734 1120 468,8 607 900 kr 1 977 400 kr 
 Åsundagården 3101 1123 156,2 1 824 100 kr 1 044 700 kr 
 Rosengården 1750 830 415,8 184 300 kr 1 585 600 kr 
 Orion 4254 1652 1087,8 302 000 kr 3 225 600 kr 
 

       SUMMA 23350 9650 3862,6 5 730 600 kr 13 853 500 kr 
 

       

    

Total 
hyresintäkt 839 kr/m

2
 

 Objekt kr/ m
2
 int kr/m

2
 ext 

    Liljegården 420 kr 1 142 kr 
    Trögdshemmet 728 kr 661 kr 
    Tallgården 563 kr 755 kr 
    Gläntan 531 kr 1 245 kr 
    Åsundagården 1 001 kr 817 kr 
    Rosengården 366 kr 1 273 kr 
    Orion 199 kr 1 177 kr 
    

       SUMMA 583 kr 1 025 kr 
    

4.6.2 Övriga hyresnivåer 

För att sätta intern- och externhyran samt totalhyran i perspektiv presenteras 

nedan hyresnivåerna som Vård- och omsorgsförvaltningen betalar till det 

kommunalt ägda Enköpings hyresbostäder (EHB) och till landstinget. Dessa 

priser gäller vid hyra av lokaler för äldreboenden. Att hyra av EHB kostar 939 

kr/m2 och att hyra av landstinget kostar 1350 kr/m2. Om Fastighetskontoret 

hyr direkt av EHB betalar det 1150 kr/m2, det vill säga 211 kr mer än Vård- och 

omsorgsförvaltningen. Skillnaden beror på att kommunen har olika avtal. Sett 

över samtliga lokaltyper som förekommer i Förvaltningsnyckeln (2006) är den 

genomsnittliga internhyran utan kapitalkostnader på 1000 kr/m2 BRA. Den 

summan har ökat med cirka 5% årligen vilket gör att vi 2010 kan förvänta oss 

en genomsnittlig kostnad på cirka 1215 kr/m2 BRA eller 1105 kr/m2 BTA5. 

  

                                                 
5 REPAB anger att kvoten mellan BTA och BRA är i snitt 0.91, dvs. BTA-fördelade kostnader är 
9% mindre än BRA-fördelade. 1105 kr/m2 är således en uträknad kostnad. 
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4.7 Andel äldre och total kostnad för äldrevård i 
Enköping 
Nedan presenteras värden från SKL:s statistiktjänst WebOr, avläst i maj 2010.  

Nyckeltalen är hämtade från rubriken Äldre och funktionshindrade under 

kategorin Nettokostnader. 

 

Av Tabell 4:13 framgår att Enköpings kommun lägger mindre resurser på 

äldrevården jämfört med liknande kommuner samt riket i snitt. Andel äldre i 

Enköping är jämförbart (se Tabell 4:14) med de liknande kommunerna varför 

det inte förklarar de lägre kostnaderna. För en visualisering av Tabell 4:13 se 

Figur 4:4. 

Tabell 4:13 Total kostnad för äldreomsorg, inklusive öppen verksamhet, kr/inv 

År 2004 2005 2006 2007 2008 

Enköping 7 543 7 662 7 743 8 872 8 784 

Likn. Enköping, 9 508 9 751 10 350 10 824 11 359 

Hela riket exkl. Sthlm 

län 

10 423 10 605 11 056 11 465 12 165 

 

Tabell 4:14 Andel invånare över 65 

År 2004 2005 2006 2007 2008 

Enköping 17,10% 17,30% 17,60% 17,90% 18,30% 

Likn. Enköping 17% 17,10% 17,20% 17,40% 17,60% 

Hela riket exkl. Sthlm 

län 

18,10% 18,20% 18,20% 18,40% 18,70% 
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Figur 4:4 Totala kostnad för äldreomsorg kr/inv, Enköping är gult, liknande kommuner 
är rött. 

4.8 Fastighetsförvaltningen i Uppsala 
För att sätta systemet i Enköping i perspektiv har jag valt att gå till 

Uppsalahem, ett kommunalt bolag som sköter förvaltning av liknande 

vårdbyggnader som de som jag har granskat i Enköping. Förvaltaren Patrik 

Stridfäldt på Uppsalahem har försett mig med material och underlag vid en 

intervju på hans kontor i Uppsala i maj 2010. Nedan följer en kort redogörelse 

för hur hyresvärd (fastighetsförvaltaren) och hyresgästförhållandet är i 

Uppsala, hur hyran sätts samt de skillnader jag speciellt lagt märke till jämfört 

med hur det ser ut i Enköping. 

4.8.1 Bakgrund och översiktlig beskrivning av Uppsalahems förvaltning 

1994 valde Uppsala kommun att bryta ut förvaltningen av stödbostäder 

(äldreboenden) till ett eget bolag, vilket blev Uppsalahem. Det är ett 

självständigt bolag men helägt av kommunen och i dess styrelse sitter politiskt 

tillsatta personer. Husen ägs numera av Uppsalahem och hyreskontrakt 

tecknades mellan Uppsalahem och Uppsala kommun. Kommunen kan sedan 

hyra ut lokaler till antingen sina egna enheter eller till privata vårdgivare. 

Fördelen för Uppsalahem med detta system är att företaget har en professionell 
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relation med en likvärdig motpart eftersom fastighetsförvaltaren inte har 

kontrakt med privatpersoner. Kontrakten löper på 20-årsperioder och räknas 

upp med hjälp av index. I varje kontrakt finns en omfattande 

gränsdragningslista samt en beskrivning av vilken verksamhet som ska 

bedrivas. Detta för att fastighetsförvaltaren ska kunna anpassa underhållet till 

rätt nivå. En enskild fastighetsförvaltare får inte spara en eventuell vinst och 

vid större investeringar eller pengabehov äskas detta i budgeten. En 

verksamhetsförändring som bekostats med ett lån från ekonomienheten måste 

vara helt avskrivet innan hyresavtalet löpt ut. Dessutom ska det ”ligga i 

verksamhetens intresse att inte öka hyreskostnaderna till en orimlig nivå”. 

Precis som i Enköping låter man de äldre husen med lägre kapitalkostnader 

täcka upp för den högre kapitalkostnaden ett nybygge medför. Uppsalahem har 

ett krav på sig från kommunen att producera ett visst antal nybyggen varje år 

för den vinst som erhålls. 

 

För att få grepp om nyttan och kostnaden vid investeringar så som 

nybyggnation eller ombyggnation har Uppsalahem anställt fastighetsekonomer 

som kan hjälpa förvaltare med beräkningar. Denna tjänst köps in med interna 

medel precis som en extern konsult. När kommunen begär en ombyggnad för 

att anpassa mot verksamheten görs det upp en avbetalningsplan via hyran samt 

en grundavgift. Oftast ligger denna avbetalningstid på 5-10 år. Både brukare 

och förvaltare har möjlighet att säga upp kontrakten. 

4.8.2 Hur fungerar uppföljning av drift och underhåll på Uppsalahem? 

På Uppsalahem används ett datorsystem (Summarum) som jobbar efter 

REPAB:s modell med avskrivningstider och underhållsperioder. Företaget 

använder programmet fullt ut med allt vad det innebär av alarmfunktioner och 

livslängd på byggnadsdelar. Naturligtvis har även den enskilda förvaltaren koll 

på hur kostnader och underhållsbehov förändras. Varje objekt har en långsiktig 

plan för underhåll som baseras på vedertagna livslängder på byggnadsdelar. I 

datorprogrammet ”Vision Project” hanteras drift- och projektkostnader samt 

skapas budget och prognos. 
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4.8.3 Skillnader mellan Uppsalahem och Enköpings fastighetsförvaltning 

Framförallt skiljer sig Uppsalahem och Enköpings fastighetsförvaltning åt med 

avseende på användningen av datorsystemen. Datorsystemet som Enköping 

har används idag inte fullt ut. Ingen datoriserad återkoppling mot nyckeltal 

sker och inga inbyggda alarmfunktioner används. Enköpings energiuppföljning 

upplever jag som bristfällig då det förekommer så pass många oegentligheter i 

utfallet som jag fått tillgång till.  

 

Utredningsfunktionen finns inte i Enköping, i alla fall inte likt den i Uppsala. 

Att räkna hem bland annat investeringar har tidigare varit en projektledares 

ansvar. En förändring har nyligen skett då Enköpings kommun anställt en 

fastighetsekonom. 

 

Uppsägning för att bryta situationen är inte möjlig då det idag inte finns någon 

annan att hyra av och inga radikala förändringar troligtvis kommer uppstå av 

att Fastighetskontoret säger upp hyreskontraktet. 

 

För nybyggnad har Fastighetskontoret i Enköping en lite annan anfallsvinkel 

än Uppsalahem. Nybyggnad görs vid behov, inte som ”rutin” likt Uppsalahem 

som bygger med en del av sin vinst. 

 

Långa kontraktstider med index. Tack vare att kontrakten mellan Uppsalahem 

och Uppsala kommun löper på lång tid med ett fast index för uppräkning är det 

redan från början klart vilka inkomster fastighetsförvaltaren kan spela med, 

även över en längre period. Givetvis kan kontraktet sägas upp och läget 

förändras, men tack vare att investeringar får bekostas av de nyinflyttade är det 

ändå ett jämförelsevis säkert sätt att kontrollera sina inkomster och utgifter. 

 

Bättre gränsdragningslistor. Vid en jämförelse av Uppsalahems och 

Fastighetskontorets i Enköping gränsdragningslistor framstår Uppsalahems 

som en mycket utförligare lista. Dessutom används en ritning för att markera 
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vilka objekt som hyresvärden respektive hyresgästen står för när det 

förekommer liknande föremål men med olika ägare, exempelvis utemöbler och 

skyltar. 
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5 Enköpings verksamhet granskad 

5.1 Enköpings kommuns kostnader jämfört med 
litteraturen 

5.1.1 Varför sparar vi inte resurser? 

Grundsyftet med internhyror är att spara resurser. Boken Internpris i praktiken 

(Svenska kommunförbundet, 2002) lyfter fram tre nyckelsituationer som måste 

beaktas när internhyressystemets incitament utformas för att uppmuntra 

hushållning med lokalresurser. Dessa är avveckling av ytor, investeringar samt 

drift- och underhållskostnader. Nedan presenterar jag dessa mer i detalj och 

kopplar dem till hur det fungerar i Enköping. Förutom dessa måste även 

Enköping fastställa syftet med internhyror. Är det, som den ursprungliga 

tanken löd, att synliggöra kostnader och minska eller begränsa dessa eller är det 

främst att synliggöra kostnaderna? Kanske vill kommunen flytta redovisningen 

av kostnader närmare verksamheten som kan påverka den? Spelar relationen 

till marknaden någon roll? 

Avveckling av ytor  

Avveckling av ytor är något som varken kommunledningen, 

fastighetsförvaltningen eller brukarna vill se. Anledningen är att det är frågan 

om speciella ändamålsenligt byggda lokaler som har ett lågt värde på den 

privata marknaden. Det är således svårt och/eller dyrt att hyra ut dessa eller 

bygga om för att passa annan verksamhet, men inte helt omöjligt. Att tomställa 

för att minska slitaget är inte heller aktuellt då kostnaden för tomställning ändå 

skulle belasta kommunen och Fastighetskontoret och tomställning medför inte 

en så stor besparing i underhåll; husen förfaller ändå. Det finns dock en fördel 

med att minska lokalarean som jag tror att både hyresvärd och hyresgäst inte 

tänker på, nämligen möjligheten till att dela lokaler med andra verksamheter. 

Då min insikt i hur lokalsituationen ser ut för hela Enköpings kommun är 

begränsad är jag försiktig med att dra några slutsatser, men det är till exempel 
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möjligt att vid en ombyggnad låta delar av en administration använda de delar 

av huset som inte behöver utnyttjas för sitt ursprungliga ändamål. Kanske 

hemtjänstens personal kan utgå från ett äldreboende. Kanske kan även förskola 

och liknande funktioner inhysas i huset. Inspiration till detta fick jag från boken 

”Fullt hus” (Sandgren och Lundström, 1995) som berättar om den tidigare 

uppdelningen mellan barnomsorg och skola. Tidigare var det otänkbart att låta 

förskolebarnen gå i samma lokaler som skolbarnen, men idag har det blivit 

mycket vanligt. 

Investeringar 

Lind (2002) ställer följande retoriska frågor: Vems budget ska belastas och vilka 

utgifter ska gå under hyrans underhållsdel? Ska verksamheten få en höjd hyra 

om en investering beställs? Vad är rimliga avskrivningstider och räntekrav? 

Enköping har en modell för investeringar och fastställda metoder för 

kapitalkostnader. Kapitalkostnader är enligt Thomas Fäldt (2010) en källa till 

diskussion då Vård- och omsorgsförvaltningen inte alltid har samma syn på 

dessa som Fastighetskontoret. Amorteringen och räntekostnaderna ligger fast, 

men det är hyresökningen på grund av investeringen som är tvistefrågan (se 

Figur 5:1 och text nedan). I styrdokumentet Interhyra (1990) tas olika 

investeringssituationer upp. Incitamentet att spara ligger till största delen i att 

verksamheten ska bära kostnaden i sin driftbudget och således uppmuntras att 

spara. Enköpings kommun har därför i min mening ett svar på Linds frågor, 

men detaljerna är som sagt någon som kan behöva ses över.  

Beskrivning av kapitalkostnadsproblematiken 

Figur 5.1 visar exempel på kapitalkostnader. Tiden löper från vänster till höger. 

Det blå fältet är investeringens avskrivning som är konstant. Den röda linjen är 

räntekostnaden som minskar med tiden. Den lila linjen är hyresökningen på 

grund av investeringen. Den gröna linjen är den bokförda kostnaden 

”kapitalkostnader” och räknas som en snittkostnad som ska bryta 

kapitalkostnadslinjen vid 17 år. När investeringen betalas av och 

räntekostnader minskar, minskar också utgiften för investeringen. När 
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snittkostnaden bryter kostnadslinjen skapas ett överskott av hyran som 

används för att täcka den tidigare förlusten. Fastighetskontoret vill höja 

snittkostnadslinjen för att få ut en vinst tidigare, medan Vård och omsorg vill 

hålla nere den för att minska utgifterna. Idag sätts snittkostnaden till halva 

avskrivningstiden (17 av 33 år), vilket gör att en investering är avbetalad efter 

33 år och har då inte genererat ett överskott som kan användas till underhåll av 

fastigheten. Fastighetskontoret vill helst se att snittkostnaden sätts till 

kostnaden vid 5 år, vilket i vårt exempel skulle leda till en snittkostnad av 6 961 

083 kr jämfört med 5 116 058 kr (som är snittkostnaden vid 17 år), en differens 

på 1 845 025 kr. 

 

Drift- och underhållskostnader  

Drift- och underhållskostnader har behandlats av Enköping precis så som i 

boken Internpris i praktiken (2002). En gränsdragningslista har upprättats och 

ett beslut fattats om vem som står för mediaförbrukningen. Dessutom finns det 

en dialog om det löpande underhållet. Det som Internpris i praktiken (2002) 

tillför är idén att låta hyresgäster välja vilken servicenivå de önskar på sitt hus. 
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Figur 5:1 Exempel för kapitalkostnader 
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En högre nivå med tätare underhåll kostar mer, men bör i gengäld ge ett 

fräschare, mer välskött hus. 

5.1.2 Brukarens syn 

Genom intervjuer med en resultatenhetschef för ett vårdboende (Löfkvist, 2010) 

framgick att det förekommer diskussioner bland personalen på vårdboendet att 

spara på resurser och miljö; främst har personalen fokuserat på sophanteringen 

och elförbrukningen. Verksamheten har till exempel bekostat ett byte till 

lågenergilampor och försöker köpa energieffektiva apparater så långt det är 

möjligt. Eftersom vårdboendet har en egen vaktmästare som sköter 

glödlampsbyte är det inte heller svårt att genomföra ett byte till 

lågenergilampor. Under sommaren 2010 infördes självkostnadsbaserad 

mediaförbrukning fullt ut, det vill säga att när ett hus överskrider eller 

underskrider sin budgeterade förbrukning reglerar Fastighetskontoret denna 

kostnad eller besparing med Vård- och omsorgsförvaltningen. 

 

Löfkvist framför sina åsikter om huset till Vallin som förvaltar hennes två 

objekt (Gläntan och Åsundagården) men hon är medveten om att vissa saker 

hon begär måste vandra högre upp i hierarkin. För att påverka underhållet 

lämnar hon in prioriteringslistor på vilket underhåll hon gärna ser utfört till 

Vallin samt att hon begärt att få ta del av en underhållsplan. Hon anser att 

Gläntan är i ett bättre och nyare skick än Åsundagården, vilket gör att hon 

gärna ser att ett underhållsanslag läggs på den äldre Åsundagården.  

 

Gränsdragningslistor är något som hon försöker följa, men ett problem är att 

personalen tänker lokalt och därför går direkt till vaktmästaren med drift och 

underhållsfrågor. Det blir lättare att lösa de enklare underhållsfrågorna lokalt 

eftersom ”då blir det gjort”. Både Kristina Löfkvist och Vård- och 

omsorgsförvaltningens administrativa chef, Thomas Fäldt, upplever att 

okompletta gränsdragningslistor är ett problem. På frågan om hon gärna sköter 

en större del av underhållet där upphandling kan vara aktuell så gillar hon idén 
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med mer kontroll som ett renodlat hyressystem ger, men känner samtidigt att 

brist på tid och kunskap kan sätta hinder i vägen för en sådan förändring. 

 

Värt att notera är att det har skett en förändring 2009 för att ge henne mer 

kontroll och insyn i vad som kostar genom att hon blev chef över en 

resultatenhet. Då kommunen enbart haft den nya metoden med resultatenheter 

i lite mer än ett år har hon precis börjat vänja sig vid arbetssättet, men gillar det. 

Trots det nya arbetssättet har hon fortfarande ingen möjlighet att vara delaktig i 

diskussionen kring hyresnivån. Den diskussionen tar hennes administrativa 

chef Thomas Fäldt på Vård- och omsorgsförvaltningen. 

5.1.3 Reparationer och avhjälpande underhåll 

I Tabell 5:1 redovisas det som i Enköping benämns som det avhjälpande 

underhållet. Totalerna som redovisas här innehåller även jourkostnader. 

Jourkostnader är extrakostnader som uppstår då en fastighetsskötare eller vakt 

måste åtgärda något akut utanför ordinarie kontorstid.  

 

Tabell 5:1 Utfall avhjälpande underhåll 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Medel 57,42 50,51 55,41 72,98 77,79 83,96 

Median 44,92 45,82 69,37 58,72 66,29 71,59 

Differens max-min 113,18 64,70 60,09 126,05 149,34 116,37 

 

Då dessa värden ska visa de oförutsedda underhållet är det naturligt att en viss 

spridning förekommer. Dels från år till år men främst från objekt till objekt; de 

olika fastigheterna uppnår inte samtidigt ett reparationsbehov.  

 

Vid en mer detaljerad granskning objekt för objekt sticker Rosengården ut som 

det objekt som krävt mest insatser främst under 2007 och 2008. Samma år var 

den även det dyraste objektet för det planerade underhållet. Jämfört mot 

statistiken från REPAB har Enköpings medelvärde under samtliga år placerat 

sig över eller långt över REPAB:s medelvärde. 2009 placerar kommunen sig 
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farligt nära den övre delen (90 %). Det är troligt att detta är det eftersatta 

underhållet som börjar visa sin dyra sida. 

5.1.4 Planerat underhåll 

Det planerade underhållet ska i teorin följa en underhållsplan som sträcker sig 

över flera år. Det finns tyvärr ingen sådan gällande underhållsplan för de 

aktuella objekten varför budgeten enbart är en fördelning av ett belopp per 

kvadratmeter. För Enköping redovisas denna summa i Tabell 5:2. 

 

Tabell 5:2 Budgeterat planerat underhåll 

2006: 29,54kr/m2  2007: 24,51kr/m2 

2008: 47,25kr/m2   2009: 43,90kr/m2 

 

Dessa budgeterade belopp löper från 10:e percentilen till 50:e percentilen i 

REPAB:s statistik. (Värt att notera är att 90:e percentilen är på 202kr/m2) 

Utfallet är redovisat per objekt och där i redovisas vissa utgifter under rubriken 

”Planerat underhåll”. En sammanställning presenteras i Tabell 5:3. 

 

Tabell 5:3 Planerade underhållets utfall sammanställt 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Medel 3,96 11,94 3,19 96,17 82,63 61,94 

Median 0,00 0,55 2,27 51,36 65,30 48,91 

Differens max-min 14,77 72,82 5,75 357,02 299,49 198,97 

 

Värdena i Tabell 5:3 visar klart på det problem som förvaltarna upplever idag 

2010. Ett system med litet eller inget planerat underhåll under 2004-2006 som 

akut höjts 2007-2009 medför stora mängder eftersatt underhåll som måste 

utföras. Den stora differensen visar på hur riktade de olika insatserna har varit; 

vissa objekt har fått stora resurser medan andra har fått 0 kr. Jämför vi 

medianen, som känns mest relevant i detta fall, finner vi att Enköping under 

2007-2009 rör sig kring mitten eller strax över vad statistiken anger som 

vanligast. Dock ligger värdena i samtliga fall under medelvärdet jämfört med 
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statistiken. Riktvärden anger REPAB från 79 kr till 131 kr för låg till medel. Det 

är ännu en lång väg dit för Enköping och vägen dit kan inte beträdas utan en 

giltig och långsiktig underhållsplan. Svaret på frågan om en väl genomarbetad 

underhållsplan är tillräckligt för att övertyga kommunledningen att införa en 

högre hyra låter jag vara osagt. Jag berättade tidigare om att Enköping enbart 

gör en fördelning av kostnader per kvadratmeter för budget. Då kan det vara 

relevant att fråga sig om underhåll ska benämnas som planerat då det inte är 

planerat? Den förklaring jag fått från Fastighetskontoret är att planeringen 

består i att ett underhåll planerats under det föregående året och genomförts 

med hjälp av riktade insatser från kommunledningen. Detta får mig osökt att 

tänka på ett citat: 

”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med 

det gamla sättet att tänka”    Albert Einstein 

5.1.5 Mediaförbrukning och kostnad 

I detta underavsnitt analyseras de mediakostnader och förbrukningskostnader 

som erhållits från Fastighetskontoret. På grund av vissa felaktigheter i 

förbrukning såväl som kostnaden för åren 2004-2006 har jag inte detaljgranskat 

varje objekt år för år. Detta bör läsaren vara medveten om vid studien av 

nedanstående stycken. 

Fastighetselförbrukning och kostnad 

Generellt ligger det elpris Enköping betalar där det kan förväntas. Kostnaden 

per kvadratmeter ligger dessutom en bit under medel vilket är mycket positivt. 

Medelförbrukningen på 60,84 kWh/m2 är låg. Inget av objekten hamnar nära 

REPAB:s medelförbrukning på 93 kWh/m2. Då många installationer är äldre 

har jag svårt att tro fullt ut på alla förbrukningsvärden som redovisas. Möjliga 

fel kan vara att min fördelningsyta är felaktig, eller så handlar det helt enkelt 

om att fastigheterna har en låg installationstäthet och inga hissar. Det som talar 

emot ett eventuellt fel i ingående värden är den högst normala kostnaden  

0,95 kr/kWh och rimliga men låga 57,86 kr/m2.  
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Förslag på energibesparande åtgärder 

Att minska utgifter för el är till viss del enkelt, men när de stora besparingarna 

ska ske är det lätt att fokus hamnar på det tekniska. Att investera i närvarostyrd 

belysning kan ersättas av en medvetenhet hos personalen och det kostar 

ingenting. Utbyte av belysning till lågenergialternativ som genomförts på 

Åsundagården och Gläntan är ett gott föredöme för resten av objekten. Trots 

avsaknaden6 av incitament för snåla apparater som kostar mer vid inköp kan 

koncernnyttan väga upp det problemet; pengarna som sparas på lång sikt 

hamnar hos kommunen vilket i slutändan ger nöjdare medborgare. Nyligen 

infördes ett system där energikostnader ska bekostas av ett specifikt 

energibidrag, och sedan ska Fastighetskontoret reglera en budgetavvikelse med 

Vård- och omsorgsförvaltningen. Förbrukningsredovisningen som finns i 

datorsystemet idag är tillräckligt enkel för att användas som incitament och 

återkoppling till personalen på varje boende; lyckades vi sänka vår 

elförbrukning denna månad jämfört med samma månad förra året? Kanske kan 

lägsta förbrukning per kvadratmeter medföra en tårta från kommunledningen? 

Vattenförbrukning och kostnad 

Vattenpriset är inget som överraskar. 16,11 kr/m3 är ett pris strax under 

medianpriset från REPAB. Även kostnaden per kvadratmeter ligger nästan 

exakt i mitten av statistiken från REPAB men under medelvärdet vilket får 

betraktas som positivt. Detta är en naturlig följd av att förbrukningen på  

0,84 m3/m2 ligger nära medel från REPAB både i statistiken och riktvärden. Det 

jag inte kan förklara vad gäller vattenförbrukningen är att de olika objekten har 

en så pass olika kostnad per kubikmeter vatten.  

 

Påverkansmöjligheter vad gäller priset för vatten och avlopp upplever jag som 

små då leverantörssituationen är låst. Men vattenbesparande metoder över lag 

är ett enkelt område att förbättra. Snålspolande kranar och mindre spolvolym i 

                                                 
6 Under tiden som detta arbete infördes ett självkostnadsbaserat system för mediaförbrukning 
på de aktuella objekten. Vid intervjun jag genomfört med resultatenhetschefen var det inte 
infört och enligt henne genomförde de bytet av lampor utan några incitament. 



Kap. 5 Enköpings verksamhet granskad 

49 

vattenklosetter är enkelt att installera vid service när delar måste bytas ut. Att 

installera en vattenmätare på utgående rör är en enkel och smart metod för att 

spåra vattenläckage som kan driva upp kostnaderna. 

Värmeförbrukning och kostnad 

På värmesidan fanns det som tidigare nämnt fel både i förbrukningen och 

utfallet. Medelvärdet hamnar, efter utrensning av de uppenbart felaktiga 

värdena, på 129,34 kWh/m2. Medelkostnaden hamnar på 90,20 kr/m2 eller  

0,68 kr/kWh. Kostnaden per kvadratmeter placerar sig nära statistikmedel som 

är på 89 kr/m2 enligt REPAB. Priset per kWh är också bara några ören över det 

normala värdet REPAB presenterar medan förbrukningen är strax under 75:e 

percentilen. Även om jag misstänker att kommunen köper in till ett bra pris så 

är det lågt då vårt medelpris innehåller en del olja och elvärme, vilket driver 

upp priset per kWh. En koll på fjärrvärmeleverantörens (ENA Energi) hemsida 

visar på att priset bör ligga kring 70 öre per kWh eller lägre. Det ”fel” vi ser här 

kanske kan förklaras av de olika fördelningarna av uppvärmningsområden 

eller avläsningen av förbrukningen. För vissa objekt betalas uppvärmning för 

en större yta än som ”ägs”, eller tvärt om. Jag rekommenderar att kostnader 

som redovisas för ett objekt ska vara den summa som används för att täcka 

enbart objektets yta. 

 

Det är möjligt att göra stora besparingar i värmesystemet förutsatt att kapital 

finns för investeringar. Oljan kommer inte att bli billigare fram över och inte 

heller el som driver ventilationsaggregat kommer hjälpa till att hålla kostnaden 

nere. Lösningen är moderna aggregat som återvinner värmen i frånluften, så 

kallat FTX-system. Även ett tätare klimatskal med till exempel treglasfönster 

med energiskikt hjälper till att sänka den totala värmeförbrukningen. 

 

5.1.6 Administrativa kostnader 

Den administrativa kostnaden för Fastighetskontoret och för viss del av 

kommunstyrelsen täcks med hjälp av ett procentuellt påslag på varje objekt. 
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Samtliga förvaltningar i kommunen betalar i snitt 1.5%. Att äldreboenden 

betalar mer är på grund av den stora omflyttningen av hyresgäster vilket driver 

upp kostnaderna. För att bli mer rättvist betalar således äldreboenden en högre 

administrativ kostnad än exempelvis en skola. Denna justering har skett de 

senaste åren, därav fördyrningen som framgår nedan, vilket synliggörs i Tabell 

5:4. 

 

Utöver detta är de administrativa kostnaderna som belastar objekten inga 

överraskningar; beloppen ligger inom statistikens ramar och förutom den 

ökning som skett 2007-2009 har de hamnat mycket nära medelvärdet från 

REPAB. Dock ser jag skillnader mellan objekt som jag inte kan förstå. 

Exempelvis har Gläntan en mycket hög kostnad (46,96 kr/m2) 2005 medan 

Trögdshemmet betalar 25,10 kr/m2 samma år. 

 

Tabell 5:4 Administrativa kostnader som del av hyran, medel mot medel 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

3,35% 3,59% 3,77% 3,84% 4,18% 4,79% 

 

I REPAB visar statistiken att administrationen ligger på 2-5% av hyresintäkten 

per kvadratmeter. Enköping placerar sig inom detta intervall, men den nivå 

som Enköping har 2009 börjar närma sig gränsen på det intervallet. 

 

Det problem som Thomas Fäldt (2010) lyfte fram är också något att titta på; är 

det rimligt att administrationsintäkter för fastighetsförvaltarna ökar när de tar 

ut en högre hyra? Vilka incitament har förvaltarna för att spara och 

effektivisera? Genom att fastställa ett belopp, eventuellt indexreglerat, kan de 

administrativa kostnaderna begränsas då de inte tillåts stiga för högt även om 

hyran höjs. Åter igen, koncernnyttan är av yttersta vikt. Alla måste dra sitt strå 

till stacken och hjälpa till att spara för kommuninnevånarnas bästa. 
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5.1.7 Hyresintäkter 

Vi vet sedan tidigare (se underavsnitt 2.4.5) att den kostnad som REPAB ger oss 

att jämföra mot saknar försäkring, myndighetskrav, larm och planerat 

underhåll. Därför är det väntat att de värden vi erhåller från Enköping ligger 

aningen högre då hyran är beräknad för att täcka fler utgifter. I dessa 

hyresintäkter har jag summerat alla former av inkomster som objekten 

redovisar. Det är, förutom den vanliga internhyran, energibidraget, 

räntebidrag, intäkter från externa hyresgäster samt eventuella avgifter för 

motorvärmare. 

 

Av Tabell 5:5 framgår hur inkomsterna varierar över tiden. Det beror dels på 

förändringen av hyresnivån men också på grund av att energibidraget ändras 

och även räntebidragets påslag vid nya investeringar. Längre ner presenterar 

jag de faktiska hyreshöjningarna som historiskt skett. 

 

Tabell 5:5 Samtliga objekt 

 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 

∑ Hyresintäkter tkr 19 774,2 18 288,6 18 376,9 18 740,4 19 356,9 19 212,8 
Förändring 

 
-7,51% 0,48% 1,98% 3,29% -0,74% 

 

Nedan, i Tabell 5:6, ser vi hur den totala inkomsten per objekt förändras år till 

år. Det jag vill visa med denna Tabell är att intäkter över tiden är långt ifrån 

linjära och således svårare att förutspå. Jag tror att ett enklare system för hur 

hyran ökar med tiden hade gynnat kommunledningen, Vård- och 

omsorgsförvaltningen samt Fastighetskontoret. 

  



Examensarbete: SJU ÄLDREBOENDEN I ENKÖPINGS KOMMUN   

52 

Tabell 5:6 Total hyresintäkt förändring 

 

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 

Tallgården Bostad 4,14% 0,74% -1,10% 3,22% -0,49% 

Tallgården Service -27,37% 2,01% 4,66% 4,86% 2,19% 

Rosengården 3,72% -1,22% 1,87% 3,16% -3,06% 

Liljegården -8,30% 1,18% 1,01% 3,82% -2,75% 

Gläntan -19,35% -0,35% 3,00% 2,11% -1,10% 

Trögdhemmet -4,13% 1,15% 5,04% 2,01% 2,57% 

Orion -7,16% -0,14% 0,65% 3,23% -1,83% 

Åsundagården -5,96% 1,18% 3,50% 4,55% 1,88% 

 

Hyran har anpassats på olika sätt för att täcka de olika objektens skilda 

kostnader, exempelvis högre energibidrag då de ibland betalar uppvärmning 

eller fastighetsel för en större eller mindre yta än för det egna objektet.  

 

Om vi nu tittar på de värden jag erhållit från Vallin ser vi den smått absurda 

situationen med de olika hyresnivåerna som gäller beroende på om lokaler hyrs 

av Fastighetskontoret, av EHB eller av landstinget. De 826 kr/m2 som 

Fastighetskontoret får för sina egna objekt ligger nära REPAB:s medelvärde på 

865 kr/m2 men REPAB:s medelvärde gäller för internhyra, och som tidigare 

nämnt för en mindre andel kostnader. Av statistiken framgår att Enköping inte 

är en ensam kommun med denna hyresnivå, men att behålla denna låga nivå 

allt för länge skapar ovillkorligen en situation där allt utom de absolut 

nödvändigaste utgifterna får stå tillbaka för att spara resurser. Av 

styrdokumentet ”Internhyror” från 1990 framgick att hyran ska vara 

självkostnadsbaserad. Det är då inte rimligt att hålla tillbaka en hyreshöjning 

när kostnader för drift och underhåll stiger över tiden, vilket vi i nästa 

underavsnitt ser att kommunen gör. 

5.1.8 Driftkostnader 

I Tabell 5:7 redovisas driftkostnaderna för objekten. Att medelutgifterna är 

tämligen jämna, om än med en ökning år för år, anser jag visar på att driften är 

ett stabilt utgiftsområde. Därför vågar jag tro på den ökning som sker år till år. 

Ett intressant faktum är att vid en detaljgranskning objekt för objekt kan jag inte 
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hitta en tydlig uppdelning på byggår. De äldre objekten betalar i princip lika 

mycket som de nyare, undantaget de nyaste, Orion från 1999.   

 

Spridningen (max-min) som presenteras är tämligen stor (cirka 50 % av 

medelvärdet). Spridningen förstärks bland annat av Orions otroligt låga 

driftkostnader 2004 till 2006, tack vare att ingen fjärrvärme- eller 

fastighetselkostnad redovisas. Tyvärr har jag inte funnit ett svar på varför det 

inte är redovisat. Vid en beräkning av spridningen utan att ta med Orion 

hamnar den på cirka 20 % av medel. Dessa frågetecken kring spridningen gör 

att en granskning av medianen framstår som det bästa alternativet. 

 

Mediankostnaderna ligger i linje med ”normala” värden enligt REPAB:s 

statistik och riktvärden, eller strax under medelvärdet enligt 

Förvaltningsnyckeln 2006. Det vi ser nedan är en tydligt ökande trend för 

driftkostnaderna, en trend som inte möts av ökande hyresnivåer enligt 

underavsnitt 5.1.7. Troligen hade driftkostnaderna varit högre om jag hade haft 

möjlighet att gå till botten med alla kostnader för mediaförbrukning, men det 

lämnar jag för en framtida undersökning, helheten framgår ändå. 

Tabell 5:7 Summa drift kr/m2BTA 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Medel 210,35 220,78 225,29 245,57 247,02 261,89 

Median 233,80 252,27 263,02 264,81 260,75 267,14 

Max-min 256,07 232,99 242,59 121,69 141,62 120,08 

Procentuella förändringen 
 

4,96% 2,04% 9,00% 0,59% 6,02% 

5.1.9 Sammanfattning 

Vi ser i tabellerna ovan att kostnaderna över lag ligger där vi kan förvänta oss 

eller strax över. Driftkostnaderna ökar med cirka 5 % per år vilket ligger 

aningen över värdet enligt litteraturen. Undantaget är underhållet. Det 

avhjälpande underhållet är högt och det planerade underhållet har gått från 

mycket lågt till mer normala nivåer på senare år. Jag tolkar detta som att en 

obalans har uppstått med ökat underhållsbehov och punktinsatser varit 
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nödvändiga, vilket bekräftas av Fastighetskontoret. Tyvärr har inte 

hyresintäkterna höjts i samma omfattning. 

 

Sammanfattningsvis ligger kostnaderna på följande nivåer: 

Avhjälpande underhåll:  medel till mycket hög 

Planerat underhåll:   medel till strax över medel (tidigare mycket lågt) 

Elförbrukning:   medel till låg, kostnad normal. 

Vattenförbrukning:   medel, kostnad: medel 

Värmeförbrukning:   hög, kostnad: normal eller strax under 

Administrativa kostnader: medel men ökande 

Drift:     medel 

Hyra: ej fullständigt jämförbar mot REPAB, men lågt jämfört med REPAB, EHB 

och landstinget. Ökningen av hyresnivån år till år motsvarar inte ökningen av 

driftkostnaderna år till år. 

 

Ytterligare en sak jag vill lyfta in är de rikstäckande uppgifterna jag hämtade 

från Sveriges kommuner och landstings hemsida WebOr och redovisas i avsnitt 

4.7. Där framgår att Enköping ligger i botten jämfört med liknande kommuner 

när kostnad för äldreomsorg per invånare jämförs. Detta kan vara värt att ha i 

åtanke när läsaren bedömer utfallet. 

Reflektion 

Under min granskning av de olika nyckeltalen har jag i vissa fall upptäckt 

avvikande kostnader. Ibland saknas kostnader helt, ibland är de mycket högre 

eller lägre än förväntat. När jag frågat Fastighetskontoret om dessa har diverse 

förklaringar uppdagats, och korrigeringar gjorts, som fått värden att bli mer 

normala. Slutsatsen blir att oegentligheterna visar mer på att de största 

bristerna ligger i uppföljningen. Granskningen av de värden som erhålls varje 

år är bristfällig och ingen verkar ha slagit larm när de avviker från normalfallet. 

”Någon” har betalat, men vart kostnaden har redovisats är inte alltid helt klart. 

Nyligen har en fastighetsekonom anställts som förhoppningsvis kan vara en 

understödjande funktion vid lösningen av detta problem. 
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5.2 Hyressättningsproblemet 
Den årligen omförhandlade hyran skapar en pikant situation för både förvaltare 

och kommunledning då det inte är säkert hur kostnaderna kommer att te sig 

framöver. Långsiktiga projekt blir svåra att räkna hem då de vanliga 

ekonomiska modellerna för att räkna lönsamhet blir osäkra när hyresnivån är 

osäker. Att hyran vissa år inte höjs medan de förväntade årliga drift- och 

underhållskostnaderna ökar med i snitt 3 %, gör att Fastighetskontoret måste 

reglera med underhållet, främst det planerade underhållet, då det är lättast att 

påverka. Denna åtgärd, att reglera med underhållskostnaden, känner vi igen 

från litteraturen, specifikt från Lind (1997), där detta tas upp som något som 

förekom i det gamla systemet när varje brukare skötte en del av sin egen drift 

och underhåll. Inte heller då blev det lyckat.  

 

Att Enköping numera lyfter ut energidelen ur den vanliga hyran ser jag som 

något positivt. Det finns nu en möjlighet att synliggöra förbrukningens kostnad. 

Dessutom kan den årliga ökningen av priset på el och värme hanteras enklare. 

Om kommunledningen önskar kan den höja energibidragsdelen men inte 

hyresdelen eller tvärt om.  

 

De som sätter hyresnivån måste börja fråga sig själva vilken koppling som görs 

mellan diskussioner om hyresnivå och underhållsnivå för en specifik fastighet. 

Kommer vi att klara oss i framtiden om vi inte byter ut detta fläktsystem? Är 

det lönsamt att behålla dessa toaletter som spolar tre gånger så mycket vatten 

som nya? Vill vi att fastigheten ska behållas i det nuvarande skicket eller 

förbättras? Genom att hålla beslutsunderlagen på en okomplicerad, icke teknisk 

men fortfarande saklig nivå kan bra beslut fattas. För de mer avancerade 

besluten rekommenderar jag att en utredningstjänst används. Detta är en idé 

jag hämtat från Uppsalahem och jag tror att det kan vara lönsamt att använda 

en sådan tjänst tillsammans med Enköpings bostadsbolag. 
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5.3 Hur väl följs direktiven? 
När internhyror infördes i Enköpings kommun 1990 så upprättades ett 

styrdokument, se avsnitt 4.1. Dokumentet har inte blivit uppdaterat mer än en 

gång; 1993. En form av personberoende förändringsprocess har fortlöpt. Erik 

Vallin (2010) berättar om en förändring som påbörjades av en tidigare ekonom 

som ville föra över kostnader för mediaförbrukning direkt på brukarna av 

vårdboendet (Idag7 betalas dessa kostnader av hyresvärden genom ett påslag 

på hyran). När ekonomen gick i pension avstannade arbetet, men återupptogs 

senare och blev klart sommaren 2010. Det framgick via intervjuer med både 

fastighetsförvaltare och en administrativ chef att de upplever en viss 

godtycklighet i systemet och deras dagliga arbete. Min slutsats kan inte bli en 

annan än att rekommendera till en genomgående uppdatering av styrdokument 

samt förankra dessa i organisationen. I det gamla styrdokumentet redogörs 

enbart grova riktlinjer varför ett mycket tydligare dokument borde kunna 

upprättas idag med den utökade erfarenhet kommunen har efter alla år med 

systemet i bruk. 

 

Av styrdokumentet framgick att ett incitament att spara pengar måste finnas. 

På de vårdboenden i Enköping som är granskade förekommer enligt mig ingen 

eller en liten del incitament för att spara. De får ett så kallat ”lokalbidrag” 

istället för en stor påse pengar för verksamheten och lokaler. Alla vårdboenden 

har dessutom varmhyra, det vill säga vatten, el och värme ingår i den totala 

hyran. Utöver detta har ambitionen att spara flyttats till fastighetsförvaltningen 

och genom direktiv från den politiska ledningen i kommunen hålls internhyran 

nere. Detta besparingskrav uppfylls då genom att främst det planerade men 

även det avhjälpande underhållet minskas. 

 

Gränsdragningslistor finns, men behöver bli mer detaljerade. De delar som inte 

täcks avgörs på ett godtyckligt sätt. Förvaltaren upplever ibland att de tar en 

kostnad som egentligen borde ligga på hyresgästen. (Vallin 2010) 

                                                 
7 En förändring genomfördes efter att texten skrevs, nu är elförbrukningen 
självkostnadsbaserad och betalas således av brukarna. 
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Nedan följer några exempel på direktiv och hur det ser ut i verkligheten. Jag 

skriver ”påstående” framför dokumentets budskap och ”verklighet” framför 

det jag fått berättat för mig via intervjuer eller genom att läsa styrdokument och 

internhyreskontrakt. 

 

Påstående: Mediaförbrukningen ska betalas av brukaren för att uppmuntra till 

sparsamhet. 

Verklighet: Genom ett påslag på hyran betalar fastighetsförvaltningen 

mediaförbrukningen. När kostnaderna för detta ökar, ökar till viss del anslaget 

från kommunledningen till verksamheten. I de internhyreskontrakt som 

granskats ingår all form av mediaförbrukning i hyran. 

 

Påstående: Hyran ska förhandlas och brukaren ska ges möjlighet till att skjuta 

upp vissa underhållsinvesteringar för att det året få en lite lägre hyra. 

Verklighet: Det sker en dialog mellan brukare och hyresvärd vad avser 

prioriteringen av underhållet, men ingen hyresreduktion sker vid uppskjutet 

underhåll. 

 

Påstående: Fastighetsförvaltningen ska ges möjlighet att behålla en viss vinst, 

men ska över tiden redovisa ett nollresultat. 

Verklighet: En vinst får inte tas ut och överskott i gruppen av vårdboenden går 

tillbaka till kommunledningen. 

 

Påstående: Styrdokumentet för internhyra samt gränsdragningslistor behöver 

uppdateras över tiden för att vara aktuella och förankrade i verksamheten. 

Verklighet: De nuvarande styrdokumenten och gränsdragningarna är både 

inaktuella och oförankrade. Utan en giltig gränsdragning uppstår godtycke och 

både hyresgäst och hyresvärd tappar förtroende för systemet. Tack vare detta 

godtycke blir det en kamp om vem som ska betala vad, revirtänkandet blir 

starkt och koncernnyttan får stå tillbaka. Vid intervjun med Thomas Fäldt 
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(2010) framgick dock att han och Fastighetskontoret är medvetna om problemet 

med gränsdragningslistor och tittar på en uppdatering av dessa. 

 

Påstående: Verksamhet ska ha möjlighet att avträda lokalarea. Enligt 

styrdokumentet från 1990 ska Fastighetskontoret erhålla kompensation från 

kommunledningen för förlorade hyresintäkter. Detta möjliggör korta 

uppsägningstider. Enligt dokumentet bör uppsägningstiden vara 6 månader. 

Verklighet: Ingen avträdning är idag tillåten men kostnaden för tomställda 

lokaler måste täckas av Fastighetskontoret. 

 

Påstående: En lokalsamordningsgrupp ska bildas och varje förvaltning ska utse 

en lokalsamordnare. Gruppen ska träffas regelbundet för samråd om aktuella 

projekt, in- och uthyrning, samutnyttjande och ombyggnad, underhåll och 

förnyelseverksamhet. 

Verklighet: Upprättandet av en lokalgrupp har påbörjats under vintern 2010, 

men är ännu i uppstartsskedet. 
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6 Slutsatser och rekommendationer 

I detta kapitel kommer jag beskriva de viktigaste förbättringsförslagen och 

åtgärder jag kommit fram till genom min undersökning. Detta är mina 

personliga åsikter, men de kan styrkas av litteraturstudien.  

6.1 Så löser vi problemet 
Vem ska göra förändringen? Förändringen som många önskar men ingen 

genomför fullt ut måste ytterst beslutas av kommunledningen. Det är den som 

tar konsekvenserna av att de problem som existerar idag fortsätter att belasta 

kommunen och ytterst skattebetalarna. Kommunledningen bör fastställa 

ambitionsnivån, stötta lokalgruppen och sätta upp riktlinjer för det fortsatta 

arbetet. När det är påbörjat måste all verksamhet följas upp och effekterna 

mätas, förslagsvis genom liknande nyckeltal som i detta arbete. 

6.2 Korta förslag på förbättring 
1. Börja använda indexreglerad hyra. Räkna upp hyran med exempelvis en 

fast procentsats eller följ ett index som är vanligt i branschen, kanske 

entreprenadindex. De långsiktiga vinsterna i form av att planering av 

underhållet mer kan matchas mot tillgängliga resurser är ovärderliga. 

 

2. Genomför en total inventering av samtliga objekt. Låt ett professionellt 

konsultföretag titta på nuvarande status, problem och möjligheter. Utan 

en ordentlig bas är och förblir jämförelser och nyckeltal bara vaga 

indikatorer på problem. 

 

3. Ställ upp klara direktiv för hur mediaförbrukning och –kostnad ska 

mätas. Se till att det slås larm när en förbrukning avviker från det 

normala. Detta kan uppnås av att underlätta jämförelse. De radikalt olika 

kostnaderna per kvadratmeter, per kWh och per m3 gör det svårt att 

jämföra de olika objektens prestanda mot varandra, eller mot andra 
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kommunala objekt. Det som redovisas i utfallet för ett objekt bör vara 

den intäkt, förbrukning och kostnad som hör till enbart objektet. 

 

4. Våga satsa på fastigheter. 2008 lade Enköping 463,4 miljoner kronor på 

Vård- och omsorgsförvaltningen, den näst dyraste sektorn i kommunen 

(Enköpings kommun, 2008). Av dessa pengar läggs cirka 5 % på 

underhåll av dessa 7 boenden. Ökades den siffran till 6 % skulle det ge 

Fastighetskontoret 3,96 miljoner kronor extra att fördela. 

 

5. Våga låta de olika objekten ha olika hyresnivåer grundat på 

underhållsbehov och möjligen även på mjuka värden. I Internpris i 

praktiken (2002) redovisas ett system som användes i en kommun när 

boken trycktes. Då var syftet att komma till rätta med orättvisa hyror 

genom att en grundhyra beräknades. Därefter träffades hyresgäst och 

värd där de bedömde varje objekt med avseende på dess status och 

verksamhet. De olika faktorer som var intressanta poängsattes från 1 till 

5 poäng och beroende på om den genomsnittliga poängen var över eller 

under 3 höjdes eller sänktes grundhyran. Ett problem som uppstod var 

dock att brukarna tyckte att det var för liten hyresskillnad mellan ett 

”bra” och ett ”dåligt” objekt. 

6.3 Rekommendationer för fortsatt utredning 
De förslag till förbättringar och generella slutsatser som jag har kommit fram till 

i detta arbete är i min mening en bra grund att stå på för det inledande arbetet 

att få ordning på internhyressystemet i Enköping. Det jag gärna skulle ha 

fördjupat mig i är hur Enköping skulle kunna använda datorstödd förvaltning 

fullt ut. I Uppsala använder Uppsalahem samma datorsystem framgångsrikt. 

Kanske kan ett samarbete och besök där vara en inspiration för Enköping. 

 

Naturligtvis kan ett fortsatt arbete bedrivas i att detaljgranska de underhåll som 

utförts. Var det kostnadseffektivt och hur lägger vi upp det framtida 

underhållet? Detta kräver dock en hel del teknisk kompetens. 
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Jag vill också rekommendera administratörer, brukare och förvaltare att läsa de 

olika böcker som UFOS har publicerat. De böcker jag läst är lätta att förstå, 

oavsett teknisk kompetens och där i finns många förslag på förbättringar. I 

detta arbete presenteras enbart de mest relevanta. 
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B1.1 

8 Bilagor 

Intervju 1 

1. Frågor till en fastighetsförvaltare 

1.1. Hur följer ni upp er förvaltning? 

Gör man säkert, inte jag gör eller vet. Inte involverad. Ingen personlig 

känsla inget underskott. Mig veterligen. (han och Erik sätter inte sin 

egen budget, den förändras inte, men följer anslagen) 

1.2. Hur mäter ni effektivitet på era utförda underhåll? 

”Vi” är tajta, inte överbemannade. Det finns ingen tid att åka runt och 

titta på allt för mycket. Det enda är ”är det gjort?” ja, då är det 100%. 

Diffus fråga, man kan ju ha ett kontrollorgan. Vi har massa småfel, beror 

på hur stressade entreprenörer är. Kan göra en åtgärd som håller i20 år, 

eller billigare och snabbare. 

1.3. Jämför ni er mot privata eller andra kommunala förvaltare? 

Inte mig veterligen. Man har gjort ett försök att kolla hur många kvadrat 

har en förvaltare hos oss och i en annan kommun? Ingen bra jämförelse, 

handlar om ålder, storlek, verksamhet. Skolor har ett enormt slitage, har 

större restriktioner. Det gör det svårt att jämföra. 

1.4. Varför/vilket syfte och mål har dagens hyressystem för vårdboenden? 

Utgångspunkten är att få täckning, vi är inte ute efter att tjäna pengar. 

Vi gör inte heller det. Vi har inte allt vi behöver. Det betalas centralt, 

ingen avträdning möjlig. Pengarna tillfaller den centrala enheten. Han 

kan kontakta mig, men det är väldigt svårt mtp. de lokaler han redan 

har. Det vi kan göra är energieffektiviseringen vilket ger en billigare 

hyra. Inget mål.. 

1.5. Till vilken grad känner du att dessa är uppfyllda? Fungerar det som 

tänkt? 
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Hålla våra hus i bra skick som möjligt för att förebygga. Då blir det 

billigast och alla mår bra. Nu är det så eftersatt pga. Liten ekonomi att vi 

hamnar efter. 

1.6. Vilka fördelar och nackdelar ser du i dagens system? 

Det funkar bra hur vi får pengar, hur vi kan vara delaktiga i 

portioneringen (budgetering) för Anders olika objekt. 

1.7. Vad och vem påverkar hyresutvecklingen av hyran för vårdboenden? 

Energi, underhåll och typ av verksamhet samt ålder. Vi blir tilldelade av 

politikerna (skattemedel). Hyran diskuteras av hans chef mot 

politikerna och olika nämnder. Jag har ingen möjlighet att styra, men 

om något händer där något behöver mer pengar då framför jag det som 

för det uppåt och då har han gjort vad han kan för att motverka. Då är 

det upp till de andra att tillsätta nya medel. 

1.8. Vad anser du om dagens sätt att fastställa hyran? 

Nej, det funkar bra. 

1.9. Vad är dina åsikter om den nuvarande hyresnivån? 

Låg. 

1.10. Känner du att du får gehör för dina åsikter? 

Det tar stopp ovanför min chef. 

1.11. En förvaltare kan alltid hitta något att lägga pengar på. Hur kan du 

legitimera din begäran till ledningen att få ta ut en högre hyra? 

Genom att framföra fakta.  

1.12. Vad tycker du om gränsdragningslistorna som de ser ut idag? 

Har inga riktigt sanktionerad, håller på att arbeta på en. Det är 

jätteviktig. 

1.13. Har brukaren rätt att hyra lokaler på den privata marknaden? 

Ja, men hyrs av kommunens förvaltning som hyr externt i sin tur. 

1.14. Har brukaren rätt att utföra viss fastighetsservice i egen regi? 

Lite svårt. De har rätt att måla lite osv om förvaltningen säger okej. Inte 

på större grejer som fläktar. 

1.15. Om ja, i vilken utsträckning förekommer det? 
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Mycket måla själv. De kan göra det när de kan, och det blir som de vill. 

Det är vaktmästaren som frågar och får ett ”okej”. Även små 

tillbyggnader. 

1.16. Har reglerna kring incitament förändrats sedan införandet av 

internhyressystemet? 

Det är mycket dåligt med incitament. Det där med energi och miljö finns 

inte riktigt men har påbörjats. Men avfall skulle kunna byggas ut mer. 

Det går att förbättra. Både utformning och tillämpning. 

1.17. Finns det någon speciell kostnad förutom underhåll som du upplever 

som speciellt hög? 

Ja, el och avfall. Det har speciellt dragit iväg med el sista tiden. Elen 

ingår. 

1.18. Upplever du systemet som konkurresneutralt (m.a.p hyressättning), 

dvs. har privat och kommunal verksamhet lika förutsättningar och 

möjlighet att verka? 

Det privata påverkas mer av läget. Ex. Förskolor har dyrare kostnader 

om de väljer den privata marknaden. Dock kan de ge en lösning under 

en viss tid. 

1.19. Har du något/några förslag på åtgärder/systemförändringar som skulle 

förbättra lokaleffektiviteten och/eller förvaltningen? 

Mer avdelningsmässigt och resurser. Även arbetsredskap, datorsystem.  

1.20. Vilka incitament har Fastighetskontoret att minska sina kostnader, både 

internt och för lokalerna de förvaltar? 

Det vi jobbar med, miljö och el. Det vi orkar med just nu. Framledes kan 

vi jobba på avfall. Vi tittar antagligen inte på administration, möjl 

 

 

Anders Kedjeås (skolförvaltare)  

0171-625241 

Anders.kedjeas@enkoping.se
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Intervju 2 

2. Frågor till brukare på ett vårdboende 

2.1. Vill du förändra dina möjligheter att påverka förvaltningen av ditt 

vårdboende och i så fall hur? 

Åsundagården och Gläntan. Åsunda är byggt på 70talet, det är väldigt 

slitet och nött och dåligt underhållet. Det är renoverat på 80talet och 

sedan dess har det hänt en hel del. Det har inte funnits möjlighet att 

renovera mer. Det har varit prat innan Erik kom att skolorna har kostat 

mycket att det inte finns pengar till. Utöka underhållet vill hon definit. 

Vad gäller att handla upp själv har diskuterats. Idag går det i flera led, 

men hon klagar till Erik. Det som talar emot är möjlighet (tid och 

kunskap?) och kontaktnätet. Även göra vissa saker under egen regi 

(vaktmästaren). En dialog med Erik har vi haft om vårat egna underhåll, 

vi har skickat in prioriteringar. Han kommer med underhåll av ”lite 

större” saker, vi ser ytorna. Vi tog upp en önskan om att se en 

underhållsplan. 

2.2. Har brukaren rätt att utföra viss fastighetsservice i egen regi? 

Enklare underhåll som glödlampor osv. Vaktmästaren är anställd av 

Kristina. Vissa saker gör de fast det hör till fastighetskontorets områden. 

Vaktm. Hört till 3 boenden. 

2.3. Följer ni en gränsdragningslista för dessa aktiviteter? 

Vi försöker att följa den, men det har varit svårt att tänka i dessa baner. 

Speciellt för personalen då de främst går till vaktmästaren direkt. Men vi 

gör det själva ”för annars blir det inte gjort”. Det handlar om allas 

trevnad. Ingen koll på uppdatering av listorna. Hyresnivåer pratar vi 

inte, det gör Thomas Fäldt. Kristina tror inte hon har ett 

gränsdragningslista. 

2.4. Skulle du/ni kunna tänka er att arbeta med ett internhyressystem så 

som görs idag på skolförvaltningen? 

Det skulle vara mycket spännande att ha som ett renodlat hyressystem. 

Men den fulla kollen kan vara svårt då hon mest har koll på ”det hon 
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ser”. Mer tekniska saker bör hyresvärden ha koll på. Men miljön inne 

och ute vill man gärna ha koll på. 

2.5. Varför varför inte? 

För vissa chefer kan det vara svårt att man får en summa pengar och att 

man kanske lägger den på annat än fastigheten. Det förfaller. Kanske, 

hon vet inte. 

2.6.  Hur har erat anslag ändrats mellan åren 2004 – 2010? 

Vad gäller husen får vi en summa per vårddygn (som vi har en boende) 

som ska innefatta allt. Från löner till toapapper. Idag är den hyfsad, jag 

har en möjlighet att gå runt. Från 1 januari 2009 fick vi en helt annan 

summa när vi blev en resultatenhet. Svårt att jämföra, men kanske en 

förbättring för husen (inte hemtjänsten). Man vill förbättra kvalitén för 

de boenden. 

Första året var det nya systemet svårt att greppa, men vi gillar idén. Nu 

har vi kommit in i det bättre. Man har en bättre koll som chef. 

2.7. Vad anser du om den nuvarande standarden på ditt hus? 

Åsundagården är väldigt låg, det är väl för att saker har setts som mer 

akut på andra ställen. Gläntan; den är så fräsch att inget är akut så vi 

sattsar på Åsundagården när det finns pengar. 

2.8. Hur upplever du underhållsnivån idag? 

Har ni ett incitament att spara? 

När det gäller energi så köper vi snåla apparater. Men vad vi tänker mer 

på är sopsorteringen som vi gör. Inget för el, det ingår i hyran. Vi pratar 

mycket inom personalen om att spara och värna om miljön, det har vi 

blivit duktiga på. Vi har bytt till lågenergilampor, det köpte vi själva. 

 

Vård och omsorg: resultatenhetschef (motsv. Rektor, brukare)  

Kristina Lövkvist 0171-446671 

Kristina.lovkvist@enkoping.se
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Intervju 3 

3. Frågor till administrativ chef 

3.1. Vill du förändra dina möjligheter att påverka förvaltningen av ditt 

vårdboende och i så fall hur? 

Det är ett eget boende, men en viss linje måste hållas. Om de hade en 

påse pengar skulle det vara fult möjligt att de är med och prioritera. De 

har ju bäst uppfattning. Påsen är begränsad och de kan få välja. Vissa 

saker måste göras, då bör de ligga utanför. Men resten kan användas till 

eget planerat underhåll. 

3.2. Har brukaren rätt att utföra viss fastighetsservice i egen regi? 

ja 

3.3. Om ja, i vilken utsträckning förekommer det? 

Cheferna kommer ofta med förslag, så i viss mån har de möjlighet. Men 

inte någon beslutande rätt, speciellt inte dyrare. Det finns en siffra; ett 

basbelopp (40.000) 

3.4. Följer ni en gränsdragningslista för dessa aktiviteter? 

Ja, fast det är väldigt varierande. Det finns ingen bra etablerad 

standardlista. Varierar på från objekt till objekt (utvecklas en ny). I vissa 

fall hyrs även i andra hand och det kan då finnas en annan 

gränsdragning. De som finns följs...njaa... men ibland försöker 

Fastighetskontoret få över kostnader till (honom). I vissa fall pga. 

Otydligheter. 

3.5. Hur har erat anslag ändrats mellan åren 2004 – 2010? 

Har ökat ganska kraftigt, ingen siffra. De sista fyran åren 100milj.kr. De 

följer antagligen inte underhållet, Vård och omsorg är ett prioriterat 

område så det har säkert fått mer pengar än annan verksamhet. Verkar 

följa en kalkylmodell (ngn fördelning av hyran). Lite statiskt. 15% på 4 

år. 

3.6. Vad anser du om den nuvarande standarden på ditt hus? 

Väldigt varierande pga. olika gamla hus. 

3.7. Hur upplever du underhållsnivån idag? 
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I vissa avseende otillräcklig. 

3.8. Varför/vilket syfte och mål har dagens hyressystem för vårdboenden? 

Inte sett ngt alls. 

3.9. Vilka fördelar och nackdelar ser du i dagens system? 

Problematiken med nya boenden blir väldigt dyra, eftersom de i 

dagsläget har sett varje objekt för sig. Det beror på storlek och hur nytt 

det är som sätter hyran. Boenden får ett biståndsbeslut och önska vart de 

vill, efter det finns ingen valfrihet. Det är inte samma system som i en 

bostadskö. Men om man har stort behov så placeras man på första bästa. 

3.10. Hur ser du på detaljstyrning av förvaltningen? 

Fastighetskontoret och de boende är de som bollar pengar (bestämmer 

hyrans storlek). Det Thomas kan styra är att subventionera ett boende för 

att få ner hyrorna. Vad gäller styra förvaltarna (Erik osv) möts en gång i 

månaden. De träffas regelbundet, diskuterar fastighetsfrågor. Där 

prioriteras åtgärder bland olika verksamheter. Handlar mer om 

kundanpassning än om underhåll. De stämmer inte av någon UH-plan 

med Thomas. 

3.11. Hur följer ni upp den löpande förvaltningen av husen och husens skick? 

Det är på mötena, baserat på rapporter från de olika boenden. Ibland är 

de ute och tittar gemensamt. 

Om ett underhåll går på Vård och omsorgs budget godkänner Thomas 

utgiften. Annars fastighetschefen. 

3.12. Hur ser du på fördelningen av beslut mellan tjänstemän och politiker? 

Bör den omvärderas? 

Vi har en rätt bra balans. Iaf med Vård och omsorgs-politikerna. De har 

naturligtvis synpunkter, men över lag okej. 

3.13. Vad och vem påverkar hyresutvecklingen av hyran för vårdboenden? 

De har en diskussion om kalkylmodeller, inte samma syn. Både index 

och hur kalkylens återbetalningstid osv. Ekonomisk livslängd, ibland är 

de utmanande med för korta återbetalningstider.
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3.14. Vad tror du om möjligheten att låta fastighetsbeståndet (främst 

vårdboenden) helt förvaltas av privata företag? 

Jag är för konkurrens, det är dock svårt att sia i. Vissa ägs dock av EHB, 

det är både bra och dåligt. Fler parter i relationen är inte allt för enkelt. 

Dessutom har fastighetskontoret har olika kalkylprinciper samt 

momsproblematiken med EHB gör att vissa saker kostar moms och då 

blir deras kalkyler dyrare. Det beror på direktiven från bostadsbolaget, 

de fokuserar dessutom mest på bostäder. De saknar ibland förståelse för 

hur man agerar mot vårdboende-brukare. 

3.15. Vilken insikt har du i de styrdokument som finns idag, typ 

gränsdragningslistor. 

Det har varit väldigt skiftande, vissa objekt har inte ens haft ritningar och 

oense om ytor. Inget ansvar är fastställt ibland. EHB och 

Fastighetskontoret har fått ta fram dem, Thomas känner att han inte har 

100% koll på allt. Vi borde arbeta mer på det. De används tyvärr inte 

alltid av Thomas, men mer och mer. 

3.16. Vart går en eventuell vinst som Fastighetskontoret gör? 

Fastighetskontoret får inte göra något överskott på sina fastigheter. Dock 

vill Thomas har en mer affärsmässig relation, de måste våga lova vissa 

saker, ta en risk. De hävdar då att vi är självkostnadsbaserade. Thomas 

har drivit att vi ska få behålla överskottet, men inget gehör finns (gäller 

hela Vård och omsorg). 

3.17. Varför är inte alla kommunens fastigheter samlade likt hur det ser ut i 

Uppsala med Uppsalahem, som förvaltar både hyresbostäder och 

äldreboenden? 

EHB är mindre, klarar inte av att vara experter på allt. Prioriterar därför 

sina bostäder. Förbättringspotential finns. 

3.18. Hur har anslaget till brukarna ändrats mellan åren 2004 – 2010? 

Gamlingarna får vanligt bostadsbidrag, om hyran är hög osv. Dessutom 

finns ett speciellt bostadsbidrag som man kan få om man är gammal. 

Men Vård och omsorg har en speciell sak; maxtaxa på ca.2000kr 
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beroende på vilken hyra man betalar. Överskjutande summa från 

maxtaxan betalas av kommunskatten. Pga. hyreshöjningar så har fler 

passerat maxtaxanivån, från 2002-2003, den regleras löpande, publiceras 

i november varje år (prisbasbelopp). 

3.19. Upplever du systemet som konkurrensneutralt (m.a.p hyressättning), 

dvs. har privat och kommunal verksamhet lika förutsättningar och 

möjlighet att verka? 

Det finns ingen direkt jämförelse. De köper driften av ett boende ibland 

av privata företag, men att ha både privat och kommunalt är bra för 

jämförelse. Vi försöker driva som om det var upphandlat. 

3.20. Vilka incitament har Fastighetskontoret att minska sina kostnader, både 

internt och för lokalerna de förvaltar? 

Vi har inhyrda lokaler från Fastighetskontoret, då lägger de på 1.5% för 

sin administration, vilket gör det konstigt när hyran höjs så får de mer 

pengar. Ett fast belopp vore mer önskvärt. Även en omvänd skala att 

adm. kostnader minskar om hyran blir för hög. 

 

Thomas Fäldt 

0171-625565 

thomas.faldt@enkoping.se  

Administrativ chef på Vård och omsorg, ekonom 

 


