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SAMMANFATTNING 
Den ökande befolkningen i Sverige medför en stor resursansträngning för landets kommuner i 
arbetet med att tillgodose behovet av skolplatser i ett redan ansträngt läge med överbelagda 
skolor och eftersatt lokalunderhåll. Skolverksamheten är en av samhällets grundläggande 
verksamheter och det är kommunens ansvar att tillhandahålla de uppskattningsvis 400 nya 
grundskolor som kommer att behövas i Sverige inom de närmsta åren. 
 
Syftet med examensarbetet är att åskådliggöra fördelar, utmaningar och utvecklingsområden 
relaterade till att kommunen hyr grundskolelokaler av en privat aktör jämfört med traditionellt 
ägande eller hyra av ett kommunalt bolag. 
 
Det litterära material som ligger till grund för arbetet grundar sig på sekundärdata från 
rapporter, lagar och offentlig statistik. Arbetet är främst genomfört med en kvalitativ 
forskningsansats genom intervjuer i syfte att ta del av intervjuobjektens erfarenheter i ämnet. 
Intervjufrågorna hade ett semistrukturerat upplägg med syfte att få ett naturligt öppet samtal 
med både den kommunala och den privata sidan om deras respektive synvinkel. 
 
Arbetet fokuserar på nybyggnationer och behandlar inte eventuella utbyggnationer av 
befintliga skolfastigheter eller andra alternativa lösningar såsom tillfälliga paviljonger. Endast 
kommunala grundskolor är av intresse för utredningens syfte.  
 
Resultatet från intervjuerna bekräftar kommunernas redan idag ansträngda situation i arbetet 
med lokalförsörjning för skolverksamheten förutom det uppskattade framtida ökade behovet. 
Processen vid upprättandet av en grundskola är omfattande, det är många faktorer som 
påverkar och behöver tas i beaktning och förutsättningarna skiljer sig kommuner emellan 
beroende på faktorer såsom ekonomi, segregation och tillväxt. 
 
Utöver de vanligaste alternativen, att kommunen äger skolfastigheten själv eller hyr genom ett 
kommunalt bolag finns ett alternativ med hyrande från en privat fastighetsägare. Här skiljer 
sig synsättet och arbetsgången helt mellan kommunerna. Alltifrån en skriven policy om eget 
ägande av alla grundskolor till en pragmatisk inställning med utgångspunkt från varje specifik 
grundskolas behov och förutsättningar. 
 
En pragmatisk syn på lösningar till skolbristen med hjälp av en marknadsmix tillsammans 
med privata aktörer där alla parter, kommunala såväl som privata, tillsammans bidrar med 
sina kompetenser borde ligga i alla parters intresse.  
 
Nyckelord: Grundskolor, Kommuner, Privat hyrande, Kommunalt ägande, Samverkan, 
Utformning 
  



 

  

ABSTRACT 
The increasing population in Sweden leads to a great effort by the country's municipalities to 
meet the needs of school areas in an already strained situation with overallocated schools and 
neglected local maintenance. School is one of the basic activities of society and it is the 
responsibility of the municipality to provide the estimated 400 new compulsory schools that 
will be needed in Sweden within the next few years. 
 
The purpose of the study is to illustrate the benefits, challenges and development areas related 
to the municipality renting compulsory school premises by a private company compared to 
traditional ownership or rental of a municipal company. 
 
The literature underlying the work is based on secondary data from reports, laws and public 
statistics. The work is mainly carried out with a qualitative research approach through 
interviews in order to take part of interviewee experiences on the subject. The interview 
questions had a semi structured approach with the aim of getting a naturally open 
conversation with both the municipal and the private sector of their respective viewpoints. 
 
The study focuses on new constructions and does not deal with any expansions of existing 
school facilities or other alternative solutions such as temporary pavilions. Only municipal 
compulsory schools are of interest for the purpose of the investigation. 
 
The results of the interviews confirm the already strained situation of municipalities in the 
work on local supply for schools in addition to the estimated future increase in demand. The 
process of establishing a compulsory school is extensive, there are many factors that influence 
and need to be taken into consideration, and the conditions differ between municipalities, 
depending on factors such as economy, segregation and growth. 
 
In addition to the most common options, that the municipality owns the building itself or rents 
it from a municipal company, there is an alternative in renting from a private property owner. 
On this matter, the approach and the workflow differ completely between the municipalities. 
Some have a written policy of ownership of all compulsory schools and others have a 
pragmatic approach based on the needs and conditions of each specific compulsory school. 
 
A pragmatic approach to solutions to school shortages through a market mix together with 
private actors where all parties, the municipalities as well as the private sector, contribute with 
their competencies should be in the interests of all parties. 
 
 
 
Keywords: Primary schools, Municipalities, Private rentals, Municipal ownership, 
Cooperation, Design 



ORDLISTA 
 

Allmänna råd Icke bindande, är rekommendationer för tillvägagångssätt för att 
uppfylla kraven i en föreskrift 
 

Anvisningsområden Är att en skola har ett geografiskt definierat anvisningsområde 
som alla adresser inom området knyts till alla barn som har 
tilldelats skolan som anvisningsskola.  
 

Beläggningsgrad Hur stor del av en skolas tillgängliga elevplatser som nyttjas. 

Behovsbeskrivning En verksamhetsbeskrivning av behov att förändra eller bygga 
nya lokaler.  
 

BBR (Boverkets byggregler) Består av föreskrifter och allmänna råd 
som förtydligande av vissa funktionskrav i exempelvis PBL 
(plan- och bygglagen) 

Boverket Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende 

Detaljplan Ett dokument där planering av byggnation och användning av 
mark och vatten i ett begränsat område i en kommun regleras 
och sätter ramarna för krav som ska uppfyllas vid 
bygglovsansökningar i området 

Friyta En avsatt yta för lek och utevistelse i nära anslutning till lokaler 
för skolverksamhet 

Funktionsprogram Styrdokument för planering och utformning av en verksamhet 
för att underlätta processer och ha kostnadskontroll 

Föreskrift Bindande detaljregler inom ett sakområde, behörighet att besluta 
har riksdag och regering som även kan bemyndiga Boverket att 
utfärda föreskrifter 

Förordning Preciserande och mer detaljerade och förklarande beskrivningar 
av lagar, men är underordnade lagar och beslutas av regeringen 
(till skillnad från lagar som beslutas av riksdagen) 

Kommuninvest Kommunalägt kreditmarknadsbolag som kommuner och 
landsting har möjlighet att ansöka lån genom  

Lokalprogram Beskrivning av de lokalfunktioner och krav som behöver 
uppfyllas 

Miljöbyggnad Ett miljöcertifieringssystem för byggnader som innefattar 
energiåtgång, ventilation och inomhusluft, halten av 
hälsovådliga ämnen, kontroll av byggnadsmaterial och så 
vidare, graderad från brons till guld som ställer högst krav 

Nyckeltal Ett tal för att utvärdera en verksamhet ekonomiskt eller fysiskt 
och kunna jämföra med andra verksamheter 



 

 

Nyttjandegrad I vilken utsträckning skolans verksamhetslokaler nyttjas. 

Option Avtal mellan två parter om en framtida affär.  

PBL Plan- och bygglagen 

Ramavtal Avtalstyp mellan offentliga sektorn och en/flera leverantörer vid 
osäkerhet gällande mängd och när behovet kommer uppstå. 
Fastslår ramarna av vad som omfattas och får avropas (köpas), 
varje gång de köper enligt det avtalet. 
 

Relativ närhet ”Relativ närhet är en metod för att bestämma förtur när antalet 
platser på en skola inte räcker till alla som har sökt. Den 
relativa närhetsprincipen ger förtur till den elev som förlorar 
mest på att inte få platsen. Det som mäts är skillnaden i gångväg 
till den sökta skolan jämfört med närmaste alternativa skola 
(1)”. 
 

Samhällsfastighet Fastighet anpassad till och till största del använd till offentlig 
verksamhet såsom skola. 

Självkostnadsprincipen Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än 
motsvarande kostnader för de tjänster eller nyttigheter som de 
tillhandahåller. 

SKL Sveriges Kommuner och Landsting, en medlems- och 
intresseorganisation för kommuner och regioner med syfte att 
vägleda dem i sitt arbete. 

ÄTA Ändring-, Tillägg- och Avgåendearbeten. Arbeten som inte 
finns förtecknade vid projektstarten. 

Översiktsplan 
 
  

Dokument som varje kommun framställer som ska ange 
inriktningen för kommunens långsiktiga fysiska 
miljöutveckling.  
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Sveriges offentliga sektor står idag inför en utmaning i hur kommunerna ska bemöta 
samhällsbehovet i och med den ökade befolkningsmängden. Enligt SCB:s befolkningsprognos 
kommer invånarantalet att öka med 100 000 invånare varje år (2). Ansvaret att tillgodose det 
ökade antalet medborgarna med samhällsservice såsom grundskola utgör kommunernas 
kärnverksamhet. För att frigöra mer resurser dit behöver kommunerna se över sina befintliga 
och framtida verksamheter. 
 
Verksamheten i landets 290 kommuner finansieras främst av skatteintäkter och generella 
statsbidrag (3). För ytterligare kapital kan kommunerna vända sig mot Kommuninvest för 
möjlighet att ansöka lån på bekostnad av att de skuldsätter sig. Enligt en artikel från Dagens 
Industri har åtta av tio kommuner ökat sin skuldsättning per capita de senaste tre åren (4), och 
behovet av investeringar förväntas att fortsätta öka i framtiden enligt Kommuninvest (5). 
Varje kommun har sitt eget belåningstak och vid eventuell räntehöjning kan framtida 
investeringar riskera utebli på grund av brist på kapital. 
 
Den prognostiserade BNP-tillväxten i Sverige för 2019 och 2020 visar på en sämre 
konjunktur framöver vilket kan utläsas i Tabell 1. Redan 2018 redovisade 69 av Sveriges 
kommuner ett underskott i budget, detta i kombination med den förväntade ökning i framtida 
investeringsbehov ställs krav på kommunerna att effektivisera sin kärnverksamhet (6).  
 
 Tabell 1. Sveriges BNP 2016-2018 och beräknad BNP 2019-2020 

 2016 (7) 2017 (8) 2018 (9) 2019 / 2020 (6) 

BNP-tillväxt 2,7% 2,3 % 2,4 % 1,4 % 

BNP (miljarder kr) 4 385  4 791  

 

För att hitta medel för att finansiera investeringarna som krävs i grundskoleverksamheten har 
kommunen 4 alternativ (6); 

1) Avskrivningar – fördelar ut anskaffningsvärdet på anläggningstillgångar med en 
förväntad ekonomisk livslängd under den tid tillgången anses bidra till intäkter 
(användningsperiod). Avskrivningsbeloppet tas upp som en kostnad på inköpsårets 
resultat och resterande summa fördelas ut över kvarstående års resultat. 

2) Positiva resultat/Frigjort kapital – positivt resultat ökar det egna kapitalet vilket 
möjliggör en högre självfinansieringsgrad. Genom hyrande av antingen ett kommunalt 
bolag eller privat fastighetsbolag slipper kommunen en stor investeringssumma och 
belastas istället med en löpande hyreskostnad vilket frigör kapital. 

3) Försäljning av tillgångar – när kommunen säljer av mark och tillgångar ger även det 
ett överskott. 

4) Extern upplåning – När kommunen saknar tillräckliga medel för investeringar 
behöver de låna pengar externt. Låneskulden hos kommunerna fortsätter att öka, men 
genomsnittsräntan för kommunernas låneskuld minskar till följd av att äldre 
upplåningar till högre räntor ersätts med dagens lägre räntor. 



 

 2 
 

 
Skolverksamheten är ett av kommunens viktigaste kärnuppdrag inom samhällsservice (10). 
Processen idag när en kommun ska bygga en ny skola följer oftast att politikerna tar ett beslut 
att det ska byggas en ny skola i kommunen. Nybygget finansieras genom eget kapital eller lån 
från Kommuninvest. Därefter tillgängliggörs ett upphandlingsdokument till näringslivet som 
får lämna anbud. Denna process kan vara långdragen och kommunen får binda mycket av 
dess totala kapital till ett enskilt projekt. Ett alternativ är att kommunen hyr skollokalen av en 
privat aktör som finansierar nybyggnationen själv för att sen även äga, förvalta och hyra ut 
fastigheten. För kommunen innebär det frigörande av en stor del kapital och möjligheten att 
fokusera mer på sin kärnverksamhet. För skolan kan resurserna placeras på utbildningen och 
inte på upprättandet av skolfastighet. Grundskolan utgör en av samhällets grundläggande 
verksamheter och är av stor vikt för demokratins grund samt värderingar. Skolväsendets syfte, 
för grundskolan finns lagstadgat i Skollagen, där nämns även kraven på lokaler till 
verksamheten (2 kap. 35 § skollagen). 
 
Behovsökningen för lokaler i takt med befolkningsökningen är extra tydlig inom 
skolverksamheten. Enligt finansdepartementet behövs 1400 nybyggda skolor fram till 2026, 
varav 398 är grundskolor (11), en ökning med nästan 10% från de 4000 grundskolor som 
fanns i landet 2018 (12). Statistiken bygger på förutsättningen att framtida skolsystemet 
förblir samma som idag, alltså att inga förändringar sker på de krav som behövs för varje elev 
enligt Skolverket. Det är flera skäl som leder till att skollokalbehovet ökar så intensivt. Enligt 
SCB:s prognos förväntas en uppgång i alla åldersklasser i grundskolan fram till 2030, fram till 
2027 förväntas antalet barn i åldersgruppen 6-15år ha stigit med 189 988 barn. Med ökad 
andel friskoleplatser och med minskning i antal behövda skolplatser det senaste decenniet har 
detta lett till att flertals skolor avverkats. I de delar som skolplatser behövts har det lösts med 
paviljonger, en provisorisk lösning som förlitar sig på tillfälliga bygglov. Dessutom byggdes 
många av dagens befintliga skolor på 60–70-talet och underhållet på flera fastigheter är 
eftersatt, upprustningsbehovet är stort (13).  
 
Dagens pedagogik utvecklas med modern teknik och nya utlärningsmetoder, de skolor som 
börjar gå ur tiden är inte anpassade efter dessa nya förutsättningar (13). Detta innebär stora 
investeringskostnader för kommunerna och för vissa kommuner kan en sådan typ av 
investering vara så omfattande att andra viktiga funktioner av samhällsservicen måste skäras 
ned.  
 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet är att åskådliggöra fördelar, utmaningar och utvecklingsområden relaterade 
till att hyra nybyggda grundskolefastigheter av en privat aktör jämfört med traditionellt 
ägande eller att hyra av ett kommunalt bolag. 

1.3 Avgränsning 
Arbetet fokuserar på nybyggnationer och kommer inte att behandla eventuella utbyggnationer 
av befintliga skolfastigheter eller andra alternativa lösningar såsom tillfälliga paviljonger. 
 
Urvalet baserades på två kommuner, Västerås Stad och Öckerö kommun, med erfarenhet av 
pågående och nystartade hyresavtal till nyproducerade grundskolefastigheter med privata 
fastighetsägare. Ytterligare valdes Kungsbacka kommun och Örebro kommun som enbart 
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äger sina kommunala grundskolefastigheter för att se vilka argument och tankar som ligger till 
grund för deras beslut i frågan. 
 
För att få en bild av båda parters syn på kommunalt hyrande valdes två privata fastighetsbolag 
samt en utvecklingsavdelning inom NCC. De privata företagen som valdes är Vacse AB och 
Rikshem AB, och utvecklingsavdelningen hos NCC är PDSI (Property Development Special 
Investment). 
 
Avgränsning gjordes även mot andra faktorer som krävs för att det ökade framtida 
skolbehovet ska kunna lösas, exempelvis lärarbrist och granskning av läroplanen och hur 
undervisningssättet kan utvecklas för att bemöta de utmaningar som ställs på skolväsendet. 

1.4 Metod 

1.4.1 Litteraturstudie 
En omfattande litteratursökning genomfördes för faktainsamling och djupare förståelse och 
kunskap i kommunens och grundskolans verksamhet.  
 
Det är viktigt att känna till vilken litteratur som finns inom ämnet som ska undersökas. Med 
hjälp av litteratursökning samlas tidigare kunskap och fakta om den aktuella frågeställningen 
och arbetet kan utvecklas vidare i önskad riktning (14).  
 
Grunden för den litteratur inom vårt ämne är främst rapporter från SKL (Sveriges Kommuner 
och Landsting).  

1.4.2 Kvantitativ analys 
Kvantitativ metodik används för insamling av data i försök om att beskriva något eller 
någonting utifrån särskilda egenskaper. Syftet med en kvantitativ undersökning är att få in 
data som ska kunna mätas på något vis, oftast i siffror och med den informationen kan 
statistik sammanställas. Frågorna är förutbestämda och svarsalternativen är fasta, vilket 
innebär att flexibiliteten som fås i svaren är begränsade till svarsalternativen. Enligt Jan Trost 
handlar kvantitativt arbete förenklat sagt enligt följande citat ”Något förenklat skulle man 
kunna säga att om man använder sig av siffror så rör det sig om kvantitet. Det behöver inte 
bara vara siffror i mera begränsad mening utan också i överförd mening. Sålunda om jag 
använder ord såsom längre, fler eller mer så är jag inne på ett kvantitativt tänkande.” (15 s. 
26). Enkäter är ett klassiskt exempel på en kvantitativ undersökning.  

1.4.3 Kvalitativ analys 
Kvalitativ metodik är ett annat tillvägagångsätt för insamling av data, gemensamt med 
kvantitativ analysmetod handlar det om att försöka beskriva något eller någonting utifrån 
olika kännetecknen. Däremot läggs ett större fokus på det som särskiljer sig i svaren och till 
vilken grund (16). Intervjuer är ofta utav en kvalitativ karaktär. I intervjumetodik 
kännetecknas en kvalitativts ansats genom att med enkla intervjufrågor återfås komplexa 
innehållsrika svar. Med detta kan man försöka utläsa mönster och sammankopplingar av de 
resultaten som fås av intervjuerna och det viktiga är att försöka förstå varför någon eller 
någonting resonerar som de gör och försöka särskilja varierande handlingsmönster (15). Data 
som erhålls av en kvalitativ analys är utav definierande/artbestämmande karaktär och 
förekommer oftast som en beskrivning av någonting.   
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Fallstudier är ett vanligt tillvägagångssätt för att utföra en kvalitativ analys. I en fallstudie går 
man in på djupet inom ett ämne för att undersöka i detalj vilka viktiga faktorer som finns och 
även dess påverkan på det undersökta ämnet. Största användningsområdet för fallstudier är att 
upptäcka information kring ett ämne; det ger möjlighet till att jämföra alternativ, detaljera 
saker och redogöra påverkande aspekter i en särskild situation. Med all denna information ges 
möjlighet att förstå alla bakomliggande anledningar till det som undersöks. Ytterligare kan 
fallstudier användas för att testa teorier kring ämnet som undersöks, då försöker forskaren 
testa tidigare teorier med realistiska applicerbara fall för att se om dessa överensstämmer.  
 

1.4.4 Tillvägagångssätt intervju 
Först avgränsas ämnet som ska utredas, detta leder till att frågeområden för intervjun kan 
fastställas som utgångspunkt. Vidare konstrueras intervjuplanen. Konstruktionen på 
intervjuplanen kan verka ostrukturerad för omgivningen, men intervjuplanen är av en 
strukturerad karaktär då den är förutbestämd att svaren på frågorna är fria. Alltså att 
intervjuobjektet kan svara utifrån dennes uppfattning kring frågeområdet utan fastställda 
svarsalternativ. Frågorna som ställs kan ses som ingångsfrågor, och meningen med dessa är 
att leda intervjun i en viss riktning (17). Dessa frågor är alltid dem samma i varje enskild 
intervju men följdfrågorna skiljer sig beroende på intervjuns utlopp. När intervjun är slutförd 
har intervjuaren en stor del data som är intervjuobjektets uppfattning av frågan och dennes 
kunskap avseende området. Det är upp till intervjuaren att sammanställa denna data i hopp om 
att få bekräfta det med tidigare teorier eller i vissa fall få nya ingångsvinklar i ett område.  
 

1.4.5 Vårt tillvägagångssätt  
Först för att bli insatta i ämnet utfördes en fördjupningsdel i form av litteraturstudier. Detta 
ger oss en stadig bakgrund om ämnet som kommer vara till stor hjälp till intervjuerna. 
Informationshämtning gjordes från de aktuella kommunernas hemsidor för att kartlägga deras 
nuvarande grundskoleverksamheter, kompletterande data från SCB inhämtades för att förutse 
kommunernas framtida behov av grundskoleplatser och i de fall informationen saknades på 
kommunernas hemsidor. 
 
Detta leder till en kartläggning av fördelningen mellan hyrda och ägda skolfastigheter i 
respektive kommun. Metoden vi har valt att använda oss av för att utreda vad kommuner 
tänker kring våra frågeställningar är en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerad 
frågeupplägg. Ämnet som utreds är svårtolkat och kan uppfattas på många olika sätt och 
därför passar ett semistrukturerat upplägg med utgångspunkt i frågeområden i mål om att få 
ett naturligt öppet samtal om intervjuobjektets uppfattning. Sedan sammanfattas intervjuerna 
var för sig i syfte om att få en gemensam bild av intervjuobjektets svar, sammanfattningen får 
intervjuobjektet sedan ta del av för att bekräfta att vi uppfattat denne korrekt. Sist görs ett 
urplock ur sammanfattningen på de svar som uppfattas relevanta och av värde för att få ett 
resultat av intervjuerna.  
 
Tre typer av upplägg av intervjufrågor utfördes. Ett upplägg för intervjuer med kommun, ett 
upplägg för intervju med privat fastighetsägare och ett sista upplägg för intervju med en privat 
fastighetsutvecklare. Samtliga intervjuer förutom en skedde över telefon.   
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2 TEORI 

2.1 Förvaltningsmyndigheter, lagar, förordningar och allmänna råd 
Kommunal verksamhet är styrd av olika lagar och förordningar, exempelvis plan- och 
bygglagen, LOU och kommunallagen. Grundskolan lyder under vissa av dessa men har 
dessutom verksamhetsspecifika lagar och förordningar såsom skollagen och läroplanen. 

2.1.1 Plan- och bygglagen 
Vid nybyggnation av exempelvis en grundskola står det i PBL att det på eller i närheten av 
lokalen ska ”finnas tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse” (PBL 8 kap. 
9 § 2st. PBL). Boverket som är förvaltningsmyndighet för samhällsplanering, byggande och 
boende har även gått ut med allmänna råd avseende storleken på friytor. De anger 30 kvm 
som ett rimligt mått per grundskoleelev men även att den totala friytan inte bör underskrida 
3000 kvm för att inte hämma barnens möjlighet till lek och socialt samspel (18). Tillräcklig 
friyta är ett viktigt krav som ska uppfyllas vid ansökan om bygglov, särskilt för 
paviljonglösningar som upprättas på redan bebyggd skolgårdsmark 
 
För att mark ska kunna bebyggas behöver området ha planlagts fysiskt i en detaljplan. Det är 
kommunen som är myndighetsansvarig för framtagandet och antagandet av detaljplaner 
(1 kap 2 § PBL). Skolverksamhet ingår i begreppet kvartersmark för allmänt ändamål. På 
detaljplanen ska verksamhet som avser skola eller liknande verksamhet märkas ut med ett rött 
”S” enligt Boverkets allmänna råd (2014:5 4.17) ett förtydligande av plan- och bygglagen (4 
kap. 5 § 3st., 11 § 2st. och 30 § PBL). Den marken får då enbart bebyggas med fastigheter 
ämnade för skolverksamhet. Det är av stor betydelse i de fall detaljplanen omfattar privatägd 
mark. Enligt plan- och bygglagen (2010: 900 14 kap 14§) är den som ämnar upprätta skola på 
marken då inlösningsskyldig på fastighetsägarens begäran. Ersättningssumman ska motsvara 
markens marknadsvärde och andra eventuella ekonomiska omkostnader som ägaren drabbats 
av på grund av inlösen. 

2.1.2 Kommunallagen 
Enligt självkostnadsprincipen ska kommuner endast ta ut kommunala avgifter som motsvarar 
utgifterna för den kommunala verksamheten. Ett överskott ska inte uppstå (2017:725 2 kap. 
6§ KL). Vid uthyrning av sina grundskolefastigheter får kommunen inte tillämpa 
marknadshyror utan enbart debitera motsvarande summa vad det exakt kostar kommunen att 
hyra ut. 
 
Flertalet kommuner gör dock undantag vid uthyrning till det lokala föreningslivet vilket delvis 
motiveras i kommunallagen: ”kommuner och landsting får själva ha hand om angelägenheter 
av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller landstingets område eller deras 
medlemmar” (2017:725 2 kap. 1§ KL). 

2.1.3 Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
Vid grundskoleverksamhet finns det krav på funktioner hos fastigheten, exempelvis antal 
toaletter. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift Arbetsplatsens utformning ska det finnas en 
toalett per påbörjat 15-tal elever (AFS 2009:2 Till 102§). 
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2.1.4 Skollagen  
Innehåller de grundläggande bestämmelserna avseende grundskoleverksamhet. Här står bland 
annat kravet på att det ska finnas verksamhetslokaler specifikt för skolverksamhet (2 kap. 35§ 
skollagen). 
 
Här finns även hemkommunens skyldighet att ordna grundskoleplats för alla barn lagstadgad i 
10. Kap. 30 § Skollagen. Processen styrs av närhetsprincipen som innebär att kommunen i 
största möjliga utsträckning ska utgå från vårdnadshavarens önskemål om placering. Enligt 
skollagen (1985:1100) är kommunen ytterst ansvarig för att se till att alla elever erbjuds plats 
vid grundskolor. Det innebär att kommunen även står som ansvarig för att ordna skolplats åt 
berörda elever vid nedläggning eller konkurs av en friskola. 

2.1.5 Läroplanen 
Skolverket är den förvaltningsmyndighet som via direktiv från regeringen agerar för att 
säkerställa elevers rätt till likvärdig utbildning av god kvalitet där läroplanen utgör en viktig 
del (19). 
 
Läroplanen delas in i fem delar; 

1. Skolans värdegrund och uppdrag 
2. Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen 
3. Förskoleklassen 
4. Fritidshemmet 
5. Kursplaner som kompletteras med kunskapskrav. 

Skolans undervisning och utbildning styrs av de två första delarna och de specifika ämnenas 
kursplaner. (20). 
 
2.1.5.1 Skolans värdegrund och uppdrag 
Enligt läroplanen ska elever i hela landet ha rätt till en likvärdig utbildning där 
”undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (20). Vidare står det att 
likvärdig utbildning inte ska tolkas som att utbildningen ska utformas lika överallt eller att 
resursfördelningen ska vara lika. Istället handlar det om att tillmötesgå elevernas 
förutsättningar och behov för att uppnå utbildningsmålen med de medel som anses bäst 
lämpade. All skolpersonal ska ”samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling 
och lärande” (20). 
 
I läroplanen står det även att ”skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras 
att inhämta och utveckla kunskaper och värden” (20). Skolan ska förutom att stimulera 
kunskapsutveckling även bidra till trygg, social gemenskap. Skolans utveckling omfattar mer 
än enbart skolledning, utan även elever, skolans personal, målsmän och övriga samhället bör 
alla engageras och bidra för att verksamheten ska kunna leva upp till de nationella målen. Det 
kräver att analyser genomförs och utvärderas och att nya metoder utvecklas och beprövas. 
 
2.1.5.2 Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen 
I läroplanens riktlinjer står det även att ”alla som arbetar i skolan ska främja elevernas 
förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska 
skolmiljön” (20). Bland riktlinjer för lärare förtydligas det ytterligare; ”läraren ska… svara för 
att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och undervisningens innehåll 
samt se till att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad… svara för att eleverna 
får pröva olika arbetssätt och arbetsformer” (20). Om skolverksamheten kan erbjuda en 
variation av läromiljöer; grupprum, klassrum och så vidare möjliggör det för elever att 
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individuellt anpassa sin lärmiljö till vad som passar hen bäst men underlättar och stimulerar 
även möjligheten till att uppfylla målet att eleverna får prova varierande arbetssätt och 
arbetsformer. 
 

2.1.6 LOU 
Enligt lagen om LOU får kommuner inte direktupphandla varor eller tjänster från företag om 
beloppet överstiger direktupphandlingsgränsen vilket för närvarande är 586 907 kr för 
byggentreprenader. Därefter finns det ett tröskelvärde som varierar beroende på om det avser 
en vara eller typ av tjänst. Gränserna för tröskelvärdena revideras vartannat år. Om summan 
överstiger tröskelvärdet kommer upphandlingen att omfattas av striktare regler. Nuvarande 
tröskelvärde för byggentreprenader är 52 620 561 kr (21). 
 
Syftet med LOU är att alla företag ska få möjligheten att konkurrera om att sälja sina varor 
eller tjänster till myndigheter. Upphandlingen måste ske enligt LOU där kommunen 
annonserar vad de vill köpa och till slut skriver på ett tidsbestämt avtal med ett eller flera 
företag för den avtalade varan eller tjänsten. Kontrollerande myndighet är Konkurrensverket 
som förutom kontroller även har till uppgift att upplysa berörda parter om LOU:s innehåll 
(22). Upphandlingsprocessens generella huvudsteg för varor eller tjänster åskådliggörs i figur 
1. 
 
2.1.6.1 Upphandlingsprocessen: 
 

 
Figur 1. Upphandlingsprocessens generella huvudsteg för varor eller tjänster(23) 

2.1.6.2 Undantag från LOU 
För att en kommun ska kunna göra ett undantag från tillämpningen av LOU avseende hyra av 
fastighet såsom grundskola krävs det att kommunen inte försökt att påverka och styra den 
privata fastighetsägaren under uppförandet av skolfastigheten (3 kap. 19 § LOU). Skulle så 
ske rör det sig inte längre om ett undantag utan anses vara ett byggentreprenadkontrakt och 
omfattas då av upphandlingsplikten (1 kap. 9 § LOU). 

Behov
•Kommunen har ett behov av en vara eller tjänst

Värdering

•Produktens eller varans kostnad uppskattas
•Med hjälp av kostnadsuppskattningen vet kommunen vilka regler i LOU som ska 
följas

Annonsering

•Kommunen klar med vad, kostnad och vilken tid avtalet avser
•Kommunen annonserar ut upphandlingen där även svarstid framgår

Val

•Kommunen väljer och sluter avtal med ett eller flera av de företag som lämnat 
anbud



 

 8 
 

2.2 Fastställande av behov av nybyggnation 
För att komma fram till att det finns ett behov av nybyggnation av en grundskola behöver en 
analys göras av kommunens befintliga grundskoleverksamhet avseende en rad olika faktorer: 

• Kapacitetsutredning/ Inventering av befintliga lokaler 
• Beläggningsgrad 
• Elevprognos 
• Kort- eller långsiktigt lokalbehov 
• Flexibla skollokaler och lokaleffektivisering 

2.2.1 Kapacitetsutredning/ Inventering av befintliga skollokaler 
Räcker det med en tillbyggnad förutsatt att bygglov kan beviljas? Är skollokalerna lämpade 
för nuvarande skolverksamhet och dessutom i gott skick? Är det möjligt att med små medel 
förändra den befintliga verksamheten så att den passar till det uppskattade elevantalet? 
 
Om de befintliga skollokalerna inte är anpassningsbara till dagens skolverksamhet borde de 
istället inhysa en annan kommunal verksamhet, extern verksamhet eller säljas av? 

Vid utvärdering av de befintliga lokalerna kan nyckeltalsstyrning underlätta jämförelsen 
mellan skolor, exempelvis lokalkostnad per elev eller energiförbrukning per kvadratmeter 
(24). 

2.2.2 Beläggningsgrad 
Finns det plats för fler elever i kommunens befintliga skollokaler? Kommunen behöver 
säkerställa att alla befintliga grundskolor har full beläggning så att alla tillgängliga platser 
faktiskt är fyllda så att det inte finns ett antal tomma platser som motsvarar behovet. 

2.2.3 Elevprognos 
Enligt SCB:s befolkningsprognos kommer det år 2030 att finnas 100 000 fler barn i 
grundskoleålder, 6–15 år, än det gör nu 2019 (25). I Figur 2 synliggörs antalet barn i 
grundskoleålder mellan år 2000 och år 2030. 

 
Figur 2 Antal barn i grundskoleålder i Sverige år 2000–2070 (26; 27) 
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Att sammanställa en befolkningsprognos är en komplicerad process med stor osäkerhet redan 
på kort sikt. Bland de faktorer som påverkar finns, in- och utvandring, barnafödandet och 
antalet människor i åldersspannet där det är vanligast att skaffa barn. Generellt är det 
invandringen som står för den största folkökningen, SCB uppskattar att den totalt utgör 80% 
(28). 

Kommunerna vänder sig till SCB för inhämtning av statistik som sedan bearbetas av antingen 
interna eller externa statistiker för att anpassas efter kommunernas individuella 
förutsättningar. En sådan förutsättning är exempelvis om en kommun har detaljplanerade 
bostadsområden som kommer att bebos där elevprognosen påverkas. 

Prognosen för antalet framtida barn i grundskoleålder som redan är födda anses relativt 
konstant, då dödligheten respektive utvandringen i den åldersgruppen är låg, till skillnad från 
skattningen av antalet ofödda barn där det är svårare. Trots den stora osäkerheten ger det 
kommunerna en chans till uppfattning om hur deras invånarantal kommer att se ut framöver 
för att kunna planera sin verksamhet. 

2.2.4 Kort- eller långsiktigt lokalbehov 
Vid kortsiktigt behov kan andra alternativ vara att föredra, exempelvis tillfälliga paviljonger 
som kan ge en tids- och resursvinst trots att det är dyrare lösning. 

2.2.5 Flexibla skollokaler och lokaleffektivisering 
I rapporten Flexibla skollokaler definierar SKL att ”flexibla skollokaler är mångfaldigt 
användbara men kräver mindre anpassningar vid verksamhetsförändring och omflyttning. En 
lokal som är planerad för att kunna anpassas från till exempel förskola till grundskola är en 
flexibel skollokal enligt vår definition” (29). 
 
Flexibla skollokaler utgör ett brett och tolkningsbart begrepp. Det kan innefatta både 
anpassningsbehov relaterat till egna verksamheten men även verksamhetsförändring då en 
skollokal ska kunna nyttjas för annan typ av verksamhet såsom beskrivet av SKL. 
 
Alternativa lösningar till nybyggnationer med renodlad skolverksamhet är samverkanshus. 
Där ryms en blandning av verksamheter såsom skola, förskola, vårdverksamheter, restaurang 
etc. En slags nutida version av folkets hus där allmänheten kan utnyttja den både som 
mötesplats och få diverse samhällsbehov tillgodosedda. 

Kommunen har begränsat med ekonomiska medel att fördela på sina kärnverksamheter därför 
är lokaleffektivisering en viktig faktor att se över samtidigt som verksamheten ska kunna 
fortsätta drivas enligt de regler och riktlinjer som finns. 

För att optimera antalet elever i en skolverksamhet väger andra faktorer än de rent ytmässiga 
också in, både beläggnings- och nyttjandegraden kan exempelvis optimeras med hjälp av en 
skicklig schemaläggare. På så sätt kan den beräknade fastighetsytan minskas ner (30). 

2.3 Ägandeskapsalternativ och hyressättning 
Vilken eller vilka typer av ägande och förvaltning av grundskoleverksamhetslokaler som 
kommunen har skiljer sig från kommun till kommun och baseras antingen på en skriven eller 
oskriven policy eller vad kommunens utredning av den specifika skolans förutsättningar gett. 
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2.3.1 Policy 
Vissa kommuner har antingen en skriven eller uttalad policy om att deras verksamhetslokaler 
där grundskolor ingår ska vara egenägda. Det traditionella förhållningssättet. 

2.3.2 Utredning om ägandeskapsalternativen 
För att fatta beslut i frågan om vilket alternativ som lämpar sig bäst för en specifik grundskola 
behöver kommunen göra en utredning rörande en rad olika områden; drift och underhåll, 
riskbedömning, flexibilitet, uthyrning av lokal till tredje part och verksamhetsuppföljning. 
 
2.3.2.1 Drift och underhåll 
Kommunen behöver analysera sin nuvarande förmåga och förutsättningar att sköta drift och 
underhåll själv jämfört med att anlita en privat aktör. En privat aktör belastas med 
avkastningskrav men det kan samtidigt ses som ett möjligt incitament till effektivisering av 
arbetssättet. Båda aktörer får antas ha goda yrkeskunskaper då de arbetar inom samma 
specifika yrkesområde. Inköp av varor och externa tjänster relaterade till drift och underhåll 
behöver jämföras kostnadsmässigt. Kommunens kostnader baserat på eventuellt ramavtal eller 
uppskattad kostnad efter upphandling enligt LOU ska vägas mot de privata aktörernas 
inköpspriser. Ur tidsperspektiv är ramavtal och de privata aktörernas inköpsfrihet mer 
fördelaktiga eftersom en upphandling enligt LOU är mer tidskrävande. 
 
2.3.2.2 Riskbeaktande 
Riskbeaktandet mellan kommunal och privat verksamhet skiljer sig både i regelverk och i 
bedömningssynpunkt. 
 
Fastställandet av avskrivningstider för kommunala verksamhetslokaler är bundna av 
regelverk, oftast 33 år. Privata aktörer kan ha större flexibilitet i sin riskbedömning och kan 
anpassa avskrivningstider och fördela ut kostnaden över skolfastighetens egentliga 
uppskattade livslängd. Förutsatt att rätt åtgärder i form av bra underhåll och förebyggande 
åtgärder genomförts (31).  
 
En annan viktig faktor är när det råder lågt ränteläge. Då kan ibland de privata aktörerna 
erhålla lägre utlåningsränta från bankerna än kommunernas internräntor eller erhållna 
utlåningsräntor från exempelvis Kommuninvest. 
 
Bedömningen av fastighetens tekniska risker är också ett område där tolkningarna kan skilja 
sig mellan aktörerna (31). 
 
2.3.2.3 Riskallokering 
Fördelning av riskområden för att den mest lämpade aktören ansvarar för just den specifika 
risken. Se delen om riskallokering i rubrik 2.8 Riskhantering. 
 
2.3.2.4 Flexibilitet 
Den kommunala aktörens möjlighet att avveckla eller lämna ytor/lokaler eller att anskaffa 
ytterligare lokaler. Kan vara en enklare process vid hyrande från en privat aktör tack vare den 
privata aktörens förutsättningar på hyresmarknaden. Detta kan innebära större flexibilitet för 
hyresgästen utan för stora kostnader. Hur pass flexibelt det blir för hyresgästen bestäms i 
avtalet genom olika typer av optioner och villkor som parterna enats om (31). 
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2.3.2.5 Uthyrning av lokal till tredje part 
Förmåga att utnyttja lokalerna upp till sin maximala kapacitet genom alternativ användning 
utöver den tänkta verksamheten. Hör ihop med några punkter ovanför. En privat aktör vill 
sannolikt utnyttja lokalerna till sin fulla kapacitet och kanske förutsätter andra risker och 
möjligheter med detta än en kommunal aktör. Det skapas större möjligheter för anpassningar 
och investeringar för denna möjlighet redan i projekteringsskedet för att förbereda lokalerna 
(31). 
 

 
Figur 3. Idrottshall, exempel på lokal för uthyrning. Källa NCC [Internt material] 

2.3.2.6 Verksamhetsuppföljning 
Kommuner har olika organisationer och strukturer för beslutsfattande. Vissa kommuner kan 
se fördelar med att hyra exempelvis för att underlätta verksamhetsuppföljningen tack vare en 
tydligare kostnadsöversikt. Andra kommuner föredrar att äga och ser internhyressättning i 
kombination med andra verktyg som tillräckliga för att få en kostnadsöversikt över 
verksamheten (31). 

2.3.3 Ägandeskapsalternativ 
Huvudprinciperna för verksamhetssätt avseende grundskolelokaler är kommunalt ägda 
fastigheter, fastigheter hyrda från kommunalt bolag eller fastigheter hyrda av privata 
fastighetsägare. 
 
2.3.3.1 Kommunalt ägda fastigheter 
Kommunen har full rådighet och handlingsutrymme för sin lokalförsörjning. De bestämmer 
vilken typ av verksamhet som får bedrivas, nivå på underhåll med mera. 
 
Internhyror är idag en vanligt förekommande modell bland kommunerna för deras egenägda 
verksamhetsfastigheter. Syftet är att effektivisera lokalförsörjningen genom att synliggöra de 
kostnader som ingår och på så sätt dels skapa en kostnadsmedvetenhet hos verksamheten som 
nyttjar lokalerna (24). 

Hyressättningen av kommunalägda fastigheter kan delas in i två huvudkategorier; 
kostnadshyra och marknadshyra. Kostnadshyra innebär att verksamheten enbart betalar de 
faktiska kostnaderna under posterna drift, underhåll, förvaltning och bokförda 
kapitaltjänstkostnader (32). Vid fastställning av marknadsmässiga hyror är det viktigt att dels 
hitta och jämföra med liknande verksamheters lokalhyror men även att försöka uppskatta en 
långsiktigt hållbar markandsprognos över hyresutvecklingen för fastigheten (24). 
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Ur ekonomiskt perspektiv innebär investeringen att kommunen binder upp pengar i 
fastigheten och därefter betalar drifts- och underhållskostnader. 

2.3.3.2 Fastigheter hyrda från kommunalt bolag 
Sedan 1980-talet har det skett en marknadisering inom den offentliga sektorn med 
utgångspunkt i de styrformer och organisationsstrukturer som finns i den privata sektorn. 
Skolverksamheten är inget undantag utan all fler kommuner har valt att skapa kommunala 
bolag dit de har valt att lägga över ägandet, driften och förvaltningen av sina skolfastigheter. 

Argumenten för marknadiseringen har varit att det ”skapar tydligt resultatansvar, ger 
finansiell handlingsfrihet, kortare beslutsvägar, skapar marknadskänsla och möjliggör friare 
personalpolitik” (33 s. 39). En annan viktig faktor är att det kommunala bolagets ekonomi är 
skild från kommunens, resultat och balansräkning sker separat enbart avseende bolaget. Vilket 
förenklar den ekonomiska styrningen genom särskiljning mellan skattefinansierad respektive 
avgiftsfinansierad verksamhet. 

Ett kommunalt bolag ska ”se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala 
befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i bolagsordningen” 10 kap. 3 § 2 st. 
kommunallagen (2017:725). Kommunala ändamål grundar sig i att verksamheten ska verka 
för samhällsnyttan. 

Till skillnad från kommunen får bolaget dels avskriva förluster och dels gå med vinst. En 
följd av att en kommun bildar ett bolag för kommunens skolfastigheter är att de via 
ägardirektiv kan belägga verksamheten med ett avkastningskrav. På så sätt åsidosätts 
kommunens självförsörjningskrav och bolaget kan tillämpa marknadshyror på sina lokaler.  

2.3.3.3 Fastigheter hyrda av privata fastighetsägare 
Det finns många faktorer att se över, särskilt vid hyra av privata fastighetsägare där det är en 
förhandlingsfråga beroende på önskad omfattning av samarbetet med privata sektorn. Privata 
aktörer gör ett påslag som dels ska täcka deras utgifter i projektet men även generera en vinst. 

En följd av att skolverksamheten försöker öka nyttjandegraden av sina grundskolelokaler är 
att posten för driftskostnader ökar. Exempelvis fastighetsenergi och slitage kommer att öka. 
Det leder i sin tur med stor sannolikhet till att den privata fastighetsägaren höjer hyran med 
motsvarande summa eftersom driftskostnader generellt ingår i hyreskostnaden. 

I tider med låga räntor kan ibland bankernas utlåningsränta till privata aktörer vara lägre än 
kommunernas internräntor eller utlåningsräntor från exempelvis Kommuninvest. En annan 
viktig skillnad är avskrivningstiden. Kommuner är bundna av regelverk avseende 
avskrivningstider för sina verksamhetslokaler, oftast 33 år. Privata aktörer har större 
flexibilitet och kan precisera byggnadens egentliga livslängd och därmed fördela kostnaden 
under en längre period (24). 

Här slipper kommunen investeringskostnaden och belastas istället av en löpande 
hyreskostnad. I likhet med de kommunala fastighetsbolagen är även de privata styrda av 
avkastningskrav för att maximera vinsten. 

Utöver vad som ryms inom ramen för hyresavtalet påverkar även avtalstiden hyressättningen. 
Sett ur ett rent hyresnivåperspektiv bör en lång avtalstid innebära lägre ingångshyra eftersom 
fastighetsägaren säkerställer hyresintäkter under en lång period. 
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2.4 Att hyra samhällservicefastighet av privat aktör 
Att hyra en fastighet av en privat aktör har inte bara tänkbara fördelar utan även potentiella 
nackdelar. En risk som finns är att det brister i kvalitet och service av utfört arbete. Potentiella 
orsaker är ett otydligt utformat kontrakt där den avtalade hyran blir låg och verkar gynnsam 
för kommunen, men konsekvensen blir att den privata aktören åtagit sig en lägre nivå på 
kvalitet och service på fastigheten än vad kommunen tolkat det som. Å andra sidan borde det 
vara i hyresvärdens intresse att dennes företag har ett gott rykte. 
 
Det är troligt privata aktörer i sin roll som vinstdrivande företag har högre avkastningskrav än 
ett kommunalt bolag. Detta skulle kunna leda till högre hyra för hyresgästen.  
 
Skulle fastighetsägaren begäras i konkurs så påverkar det kommunen som då står utan lokal i 
väntan på att eventuellt en ny fastighetsägare köper fastigheten. Den nya fastighetsägaren 
skulle i sin tur kunna ha ett annat sätt på verksamheten vilket innebär en risk för kommunen 
som hyresgäst. 
 
Vad händer när kontraktet närmar sitt slut? Eventuellt ska ett nytt hyresavtal slutas mellan den 
privata aktören och kommunen. Vad blir effekterna om fastighetsägaren väljer att höja hyran 
avsevärt, vilka alternativ har kommunen då? Vid förhandlingar med hyresvärden har 
kommunen nackdelen att de befintliga eleverna behöver ha en skolfastighet medan den 
privata aktören äger en stor fastighet utformad och anpassad specifikt efter krav på en 
grundskola. Dessutom kan kommunens detaljplan styra vilken typ av verksamhet som får 
bedrivas i fastigheten. 

2.5 Hyresavtal 
Utöver vad som ryms inom ramen för hyresavtalet påverkar även avtalstiden hyressättningen. 
Sett ur ett rent hyresnivåperspektiv bör en lång avtalstid innebära lägre ingångshyra eftersom 
fastighetsägaren säkerställer hyresintäkter under en lång period. 

2.5.1 Hyresavtalsinnehåll 
Vad som ingår i hyran för en kommunalt driven grundskolefastighet skiljer sig inte bara från 
kommun till kommun utan även från skola till skola beroende på vem som är fastighetsägare, 
dennes eventuella avkastningskrav och vid hyrande även önskad omfattning av samarbete. 
 
Exempel på faktorer som kan ingå i ett hyresavtal mellan kommun och privata fastighetsägare 
är hållbarhetskrav såsom olika typer av certifieringar, kommunens möjlighet till återköp av 
fastigheten vid hyreskontraktets slut och antalet optioner. 
 
Grundstenarna i ett hyresavtal kan kategoriseras i tre huvudgrupper; kapitalkostnader, 
driftkostnader och underhåll som i sin tur består av en rad olika underkategorier; 
 

1) Kapitalkostnader - utgör grunden i hyressättningen då de ska täcka de totala 
kostnaderna för fastighetsprojektets lån såsom avskrivningar och räntor. 

2) Driftkostnader - administration, fastighetsskatt, försäkringar och kostnader relaterade 
till fastighetens vatten- och energiförbrukning; kylbehov, el-och värmeförbrukning. 

3) Planerat/Oförutsedda underhåll - planerat underhåll omfattar budgeterade kostnader 
som har fastställts i en underhållsplan över fastighetens framtida underhåll. 
Fastighetsskötsel och avfallshantering utgör avgifter för löpande och oförutsedda 
underhållsarbeten och tillsyn av fastigheten både inne och ute samt sophantering. 
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4) Övriga kostnader - försäkringskostnader och riskskydd är andra exempel på 
kostnader som kan ingå i hyresavtalet. 

 
Vid externa fastighetsägare tillkommer även andra kostnader; hyresförändring eller 
indexuppräkning, tilläggskostnader på grund av myndighetskrav innefattar 
skolverksamhetsspecifika krav som ställs på fastigheten, exempelvis ventilations- eller 
brandklassningskrav. 

2.6 Kommuners olika förutsättningar 
Kommunerna har ett viktigt arbete i att skapa goda förutsättningar för nybyggnation av 
skolfastigheter redan vid utformningen av detaljplaner och andra övergripande planer. Ett 
underlag utarbetas i samråd med inblandade intressenter och enligt de strategier som finns för 
att sedan kunna förankras på politisk nivå (30). 
 
I mindre kommuner är samarbetet och utbytet mellan den offentliga och den privata sektorn 
av stor vikt för att förhindra utflyttning. Ett hyressamarbete mellan kommun och privata 
fastighetsägare innebär en företagsetablering som kan ge ringar på vattnet och leda till fler 
företagsetableringar, även lokala. 
 
En stor skillnad mellan stora och små kommuner är skolsegregationen. I kommuner bestående 
av större städer kan skolor i vad som anses vara attraktiva områden vara full- om inte till och 
med överbelagda medan situationen är den omvända för skolor i mindre attraktiva områden. 
Här har kommunen ett stort ansvar vid planeringen av nybyggnationer av skolor för att 
minska risken för segregation. 
 
Storstadskommunen Malmö Stad planerar att bygga flera 7 - 9-skolor centralt, dels för att 
behovet redan finns där men även för att det är lätt för elever från omkringliggande områden 
att ta sig dit (30). Genom att samordna exempelvis lokaltrafiken till centrum ökar man 
förutsättningarna ytterligare genom att göra skolorna mer lättillgängliga. Den modellen 
förutsätter en koncentrerad stadskärna för att hålla pendlingstiderna på en attraktiv nivå. 
 
Vissa kommuner har inskrivet i sin policy att deras verksamhetslokaler ska vara egenägda. 
Umeå kommun har inskrivet i sitt lokalförsörjningsdirektiv att ”kommunen som huvudprincip 
ska äga de fastigheter som långsiktigt krävs för den obligatoriska verksamheten ” (34 s. 4). 
Till grund för detta beslut anges att kommunen vill ”ha kontroll på fastigheten som 
produktionsresurs och dess värdeutveckling” (34 s. 4). 

2.7 Förbättrat studieresultat 
SKL:s rapport Öppna jämförelser Grundskola 2018 tar upp tre exempel på kommuner där 
elevernas studieresultat har förbättrats med koppling till satsningar som kommunen har gjort.  

Exempelvis Upplands Väsby där kommunens initiativ ” Ett lärande Väsby” gett mätbara 
förbättringar avseende elever som uppnår kunskapskraven i alla ämnen. En ökning från 58 till 
72% mellan 2015 och 2018. Biträdande utbildningschefen i Upplands Väsby sa att de efter att 
ha genomfört en verksamhetsanalys kunde urskilja 8 utvecklingsområden som behövde 
förbättras, varav ett var lokalförsörjning. Han trycker även på att det är viktigt med ett gott 
samarbete mellan tjänstemän, politiker och lärare/rektorer för att få skolverksamheten att 
fungera väl. Det förutsätter också att alla respekterar varandras ansvarsområden, att 
tjänstemän och politiker ska skapa förutsättningar (35). 
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Figur 4. Exempel på nutida arbetsmiljö i skolan. Källa NCC [Internt material] 

2.8 Samverkansformer 

2.8.1 Offentlig Privat Samverkan (OPS) 
Offentlig Privat Samverkan är en samarbetsform mellan en offentlig och en privat aktör med 
syfte att uppnå ett tidigt samarbete mellan aktörerna i ett projekt. Med hjälp av riskfördelning 
och skapandet av incitament för den privata aktören ökar förutsättningen att hålla avtalad 
tidplan och budget. Samarbetet rör design/projekteringsarbetet, produktion, förvaltning och i 
vissa fall även finansiering. 
 
Upplägget innebär att operationella och finansiella risker fördelas jäms emellan efter 
överenskommelse men att målen är gemensamma. En förutsättning för att detta ska fungera är 
att samtliga parter som deltar gör det med en ömsesidighet och med ett långsiktigt intresse. 
Syftet med OPS är att uppnå nya, förbättrade och utvecklade lösningar som är 
kostnadseffektiva samt utav hög kvalitet (36). Se relationsmodellen över samtliga delaktiga 
aktörer nedan i figur 6.  
 

 
Figur 5. Relationsmodell OPS-projekt (36) 
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2.8.1.1 Upphandling inom OPS 
Vid upphandling har kommunen sammanställt en totalfunktion, ett underlag där funktioner 
och tillhörande krav på fasigheten beskrivs baserat på planerad verksamhet. I upphandlingen 
specificeras även parternas finansiella uppdelning men även andra parametrar såsom ansvar 
för drift. Färdigställandet enligt totalfunktionen ansvarar den privata aktören för så att den 
kommunala verksamheten kan påbörja sitt arbete i fastigheten. 
 
Avtalet brukar vanligtvis sträcka sig cirka 25–40 år och projektets kostnad är omräknad till en 
månatlig avgift. Detta innebär att den privata aktören oftast, om inte annat avtalats, finansierar 
fastigheten och sedan hyr ut den till kommunen (36).  
 
Upphandlingförfarandet vid ett OPS-projekt ska som utångspunkt ske ”enligt bestämmelserna 
i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU eller lagen (2007:1092) om upphandling 
inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF. 5 Det finns inga särskilda 
regler för OPS i vare sig EG:s upphandlingsdirektiv eller LOU eller LUF.” (37 s. 2). 
 
2.8.1.2 Risker inom OPS 
Riskerna med OPS kan delas in i tre olika dimensioner; tid, kostnad och kvalitet. För tid utgör 
risken att en aktivitet inte blir klar enligt tidsplanen, för kostnader består risken i att en 
aktivitets budget överskrids och för kvalitet består risken i en undermåligt utförd aktivitet 
jämfört med vad som avtalats i upphandlingen. Inom dessa tre dimensioner finns tio 
huvudriskområden (36): 
 

• Kontraktsrisk.  
• Kommersiella risker.  
• Legal risk.  
• Operationella risker 1: Risker i utförandet av byggande, drift och underhåll.  
• Operationella risker 2: Risker i samband med drift av kärnverksamheten.  
• Politisk risk.  
• Miljörisk. 
• Samhällsrisk.  
• Finansierings- och refinansieringsrisk.  
• Restvärdesrisk 

 
Riskallokering är en grundpelare i en OPS-samverkan, på så sätt skapas incitament för 
delaktiga parter att uppnå ett lyckat samarbete där den mest lämpade aktören ansvarar för den 
risken. Vid hantering av exempelvis förseningsrisker kopplade till projektets utförande och 
arbetssätt är det lämpligast att den privata aktören ansvarar för dessa risker då de har bäst 
förutsättningar att hantera riskerna bäst. Vice versa gäller för de projektrisker som är kopplade 
till den offentliga parten. Men vanligast i ett OPS-projekt är att en majoritet av riskerna 
överförs från den offentliga sektorn till den privata aktören genom att riskpremier betalas för 
varje överförd risk. När fördelningen av riskerna är utförd ska en finansiell analys göras på 
projektet med syfte att skapa en jämförelse för projektet mellan OPS-lösningen och en mer 
traditionell lösning som exempelvis totalentreprenad (36).  
 
2.8.1.3 Riskhantering inom OPS 
Processen inom OPS och dess tre dimensioner (tid, kostnad och kvalitet) sker självständigt 
och fortlöpande med hjälp av tillsatta mekanismer. För att exempelvis säkerställa att 
projektets byggtid inte överskrids erhåller den privata aktören sin ersättning först när 
projektets totalfunktion är slutlevererad. 
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Ersättning betalas vanligtvis ut i form av en månatlig hyra först i förvaltningsfasen vilket 
innebär ett ekonomiskt såväl som tidsmässigt incitament för den privata aktören att hålla 
tidsplanen under bygg- och uppförandefasen. Eftersom kostnaden för samarbetet redan är 
fastställt i avtal och ansvaret för de operationella riskerna ligger hos den privata aktören är det 
i dennes intresse att budget hålls. 
 
Säkerställande av att rätt kvalitet uppnås enligt avtal sker främst på tre sätt; 
 

1) Genom att länka byggskedet till förvaltningsskedet uppstår en fördelaktig 
paketeringseffekt eftersom den privata aktören ansvarar både för att producera 
fastigheten samt att sedan förvalta den. Därmed ökar sannolikheten för att 
fastighetskvaliteten uppfyller eller rent av överträffar de krav som avtalats. Företeelsen 
kallas paketeringseffekt. 

2) Överenskomna funktionskrav måste uppfyllas, annars utgår inte avtalad ekonomisk 
ersättning. 

3) Den finansiella parten till den privata aktören har ett engagemang och ökad inblick i 
projektet genom att delta i uppföljningsarbetet och samarbeta med den offentlige 
beställaren. Syftet att säkerställa att projektets kvalitet uppnås och att risktagandet med 
deras utlåning till den privata aktören är så lågt som möjligt (36).  

2.9.2 Partnering 
Partnering är ett strukturerat sätt för inblandade aktörer, främst byggherren och entreprenören, 
att tillsammans samverka för ett genomförande av ett projekt. Andra aktörer är också 
deltagande i samverkansformen för att få en smidig process med god överblick. Det är en 
samverkansform och varken en entreprenadupprättslig upphandlingsform eller en 
entreprenadform vilket innebär att den kan appliceras på projekt oavsett entreprenadform. 
 
Vid partnering sker oftast upphandlingen i ett tidigt skede vilket medför att byggprojektet kan 
påbörjas snabbare samtidigt som projektering och kalkylarbete blir mer lättillgängligt för 
byggherren. Ett utbyte mellan byggherren med dess visioner och entreprenören med dess 
kunskaper samt erfarenheter tillsammans med den offentliga beställaren fastställs 
gemensamma mål och en gemensam slutprodukt. Det ställer krav på hög tillit och 
samarbetsförmåga mellan parterna och att värdera ärlighet, öppenhet, respekt och 
engagemang högt under hela processen. Effekten av detta är ett samarbete som är för 
projektets och byggherrens nytta (38). Se nedan skillnaden i entreprenörens ankomst i 
byggprocessen i figurerna 7 och 8.  

 
Figur 6. När entreprenör kommer in i bilden vid traditionell byggprocess. 

Förstudie Programskede Projektering Produktion Förvaltning



 

 18 
 

 
Figur 7. När entreprenör kommer in i bilden vid byggprocess där partnering är implementerat. 

 
Utav extra stor betydelse vid partnering är att aktörerna enas om de risker som ingår i 
projektet. Ett byggprojekt är omfattande med många risker och på grund av det nära 
samarbete partnering innebär är det viktigt att klargöra vilka risker respektive aktör ska 
ansvara för. Riskfördelningen formuleras i avtalet. Eventuella oklarheter kan medföra 
problematik senare i projektet på grund av potentiella ÄTA-arbeten (39). 
 
Resultatet av projektet; vinsten eller förlusten som uppstår delas mellan entreprenör och 
byggherre efter avtal. Incitament kan vara aktuellt i ett partneringprojekt som motivation till 
någon av aktörerna; vanligast läggs ett incitament på den aktör som har störst riskansvar, 
oftast entreprenören. Löper aktiviteterna problemfritt och enligt tidplan belönas risktagaren 
med en större andel av vinsten (39). 
 
Det saknas ett allmänt avtal när det gäller partnering, kontrakt upprättas specifikt för varje 
enskilt projekt. En generell utformning av partneringkontrakt rekommenderas att ”utformas 
med utgångspunkt i ABT 06 eller AB 04 där båda kontraktstyperna skapar en grund för de 
spelregler som ska gälla mellan inblandade parter. En central aspekt är att avtal och 
handlingar ska vara lättolkade med tydliga gränser om vad som ingår i entreprenaden” (39 ss. 
34-35). 
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3 EMPIRI 

3.1 Kungsbacka kommun 
Befolkning: 83 348 invånare den 31 december 2018. 
Ökade med 1 362 personer 2018 (40). 
Storlek: sett till invånarantal 26:e största kommun i 
landet (41) av totalt 290 
Politiskt styre: Moderaterna, Centerpartiet, 
Liberalerna och Kristdemokraterna (40) 
Antal grundskolor: totalt 29 stycken varav 23 
kommunala 
Skolyta per elev: 10kvm (exklusive friyta) 
 
Intervjuobjekt: Yvonne Ohlsson, lokalplanerare 
/Arkitekt SAR MSA på Kungsbacka kommun 
 

 

3.1.1 Nuvarande beläggningsgrad och befolkningsprognoser 
I Kungsbacka kommun råder det både brist på kommunalt ägd mark och fullbeläggning på 
alla befintliga grundskolor. De upplever det svårt och komplext att lägga en lokal 
befolkningsprognos för kommunen. Prognossiffran måste hela tiden uppdateras för 
målgruppen i grundskoleålder med exempelvis antalet barn där närheten till Göteborg får 
deras föräldrar att välja skolor där istället för i Kungsbacka kommun. Även etablering av 
friskolor påverkar prognossiffran för antalet barn som i slutändan behöver grundskoleplats i 
kommunal skola. 
 
Nu har kommunen en lokalplan på 5 år och en befolkningsprognos för samma period men den 
är tänkt att utökas till 10 år och längre. Kommunen ser ett behov att ha längre framförhållning 
eftersom det tar mer än 5 år att bygga en skola. 

3.1.2 Planerade nybyggnationer 
2021 ska en privat skola öppna med plats för 900 elever, något kommunen välkomnar för att 
få avlastning. Samtidigt, utifall att de skulle stänga måste kommunen kunna erbjuda 
kommunal grundskoleplats för berörda elever. En utmaning i och med att det är en så stor 
skola men kommunen ser positivt på det. 

Under den närmsta 5-10 års perioden har Kungsbacka kommun 6-7 områden ned nya 
grundskolor som ska byggas. De flesta ligger med i 2024 års lokalplan men politikerna har 
skjutit på dem på grund av kommunens höga driftkostnader för skolverksamheten. 

3.1.3 Avvägningar mellan kommunalt ägande eller privat hyrande 
I dagsläget äger Kungsbacka kommun alla sina grundskolefastigheter. En skola som tidigare 
ägts av Kungsbacka kommuns bolag, Eksta Bostads AB, köptes över av kommunen. 

Figur 8 Karta Sveriges kommuner: 
Kungsbacka kommun (58) 
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Anledningen till eget ägande är att kommunen sköter driften och kan styra skolorna på ett 
annat sätt och har kompetensen i och med att samma personal jobbar med det. Med fortsatt 
eget ägande ser kommunen en ekonomisk vinning eftersom man tar tillvara på den interna 
kompetensens effektivitet och kan påverka hyran i större utsträckning. I grunden är det en 
kompetensfråga och beslutat av politikerna. 
 
Andra argument som lyfts för fortsatt kommunalt ägande är att kunna styra materialvalen och 
fördelen för driftspersonalen att veta att kommunen äger allt själva. Kommunen känner en 
osäkerhet gällande att kunna ”ställa samma krav på byten eller energi som optimerar” 
(Intervju Y Ohlsson, 2019-04-25) vid hyrande från privata fastighetsägare. Även 
långsiktigheten som en grundskoleverksamhet utgör, att den kommer att finnas mer än 10 år 
och att det då blir för dyrt med privat hyrande. Det kommunen ska använda under lång tid är 
det som de själva ska äga” (Intervju Y Ohlsson, 2019-04-25). 

3.1.4 Potentiella fördelar och nackdelar med att hyra från privat fastighetsägare 
Utmaningarna med en extern fastighetsägare anses vara att det blir svårare för kommunen att 
styra och påverka sina lokaler, exempelvis vid behov av utbyggnad vilket anses bli dyrt vid en 
extern aktör. Politikerna har hittills sagt att det är lättare att planera vid eget ägande. 

Trots att politikerna i Kungsbacka kommun i dagsläget föredrar eget ägande av 
grundskolefastigheter baseras beslutet i respektive fall på vad förstudien och utredningen 
visar. Skulle det anses mest fördelaktigt med att hyra från en privat aktör är det möjligt att 
påverka och att nuvarande inställningen med ägande kan förändras över tid. En annan viktig 
fråga för politikerna är miljö- och energikrav i projekteringshänvisningarna för 
grundskolefastigheter. Krav som behöver uppfyllas av privata fastighetsägare är bland annat 
solceller. 

För att kommunen skulle kunna göra ett undantag från tillämpningen av LOU avseende hyra 
av grundskola skulle en privat fastighetsägare behöva ta stora risker. Dels att bygga en skola 
utan kommunal- eller verksamhetspåverkan under uppförandet av skolfastigheten men 
dessutom utan garanti för att kommunen skriver på ett hyresavtal när skolan är färdigbyggd. 
Det skulle ge en tidsvinst på flera månader att inte behöva göra upphandlingar enligt LOU. 

3.1.5 Erfarenhet av hyrande från privat fastighetsägare 
Den enda typen av grundskoleverksamhet som Kungsbacka kommun idag hyr in av privata 
aktörer är paviljonger, en dyr lösning som ses som en sista utväg. En försvårande faktor även 
där är bristen på kommunal mark samt kravet på friyta på befintliga skolgårdar. 
 
En annan utmaning är LOU som kommunen måste följa vid upphandling av hyresvärd och 
som upplevs som både tids- och resurskrävande. För att göra undantag från LOU får 
kommunen varken påverka eller skriva på avtal innan byggnationen är klar. En privat 
fastighetsägare kan leta upp och följa kommunens koncept på grundskolan men skulle då ta 
en stor risk i och med att ett avtal med kommunen kan slutas först när fastigheten står klar. 

3.1.6 Kravställning på grundskolefastigheter 

Kungsbacka kommun har arbetat fram ett forskningsbaserat koncept för sina 
utbildningslokaler; ytor inomhus och samband. Det utgör inget typhus utan försöker få till 
skillnader med ett koncept man kan plocka klossar ur. Det underlättar även för 
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planarkitekterna i arbetet med att göra likvärdiga skolor. Ytterligare fördelar med de färdiga 
klossarna är tidsvinsten vid arbetet med förstudie och detaljplanering. 

Färdigställandet av det nya konceptet skedde i höstas men hade sin början i att kommunen 
skulle bygga om en skola och bygga till en annan stor skola. Kommunen fick med 
verksamheten på alla nivåer; från chefer till vaktmästare för att utforma konceptet. Genom 
tidig informationsförankring är tanken att få personalen engagerad och involverad i vad som 
är på gång. Det är viktigt att få med verksamheten men de inblandade ska vara med på den 
nivå i konceptutformningen som berör dom. 

Förr hade rektorn större inflytande över skolans utformning vilket resulterade i att varje skola 
blev unik, det enda fastställda var 12 kvm per elev. Problemet var att när rektor och 
skolpersonal sen slutade var skolan anpassade efter deras önskemål. Kommunstyrelsen 
beslutade därför att skollokalerna måste göras med likvärdiga och att arbetet ska baseras på 
forskning. 

3.1.7 Lokalernas flexibilitet, nyttjandegrad och uthyrningspotential 
Utformningen av skolan har också utvecklats. Från att förr ha haft korridorer och klassrum till 
att nu skapa nya lärmiljöer och att mer tänka på eleverna. Även om skolorna blir större med 
ökat antal elever ska det gå att arbeta i mindre grupper. Ett nytt arbetssätt med enheter, så 
kallad hubbar, där varje kanske max består av 100 elever ska implementeras nu. Till varje 
hubb hör pedagoger, klasskompisar, toaletter, klassrum, grupprum och andra slags lärmiljöer 
varierande i storlek och öppenhet. Kommunen eftersträvar mer aktivitetsbaserat arbetssätt i 
sina nya lärmiljöer eftersom alla barn är olika, en del vill arbeta i grupp, en del vill ha tysta 
lärmiljöer, en del vill sitta mjukt och andra stå. 
 
I Kungsbacka kommun planerar man in inredningen redan under förstudien för att säkerställa 
funktionsdugligheten genom att dörrar och fönster placeras så att det går att inreda på ett bra 
sätt. ” Alla klassrum ska kunna möbleras enligt 4 olika lärmiljöer; möjlighet till grupparbete, 
föreläsningsyta, återhämtningsyta och enskilt arbete. Inte traditionella lösningen med 30 
bänkar och en kateder” (Intervju Y Ohlsson, 2019-04-25). En annan viktig faktor att ta hänsyn 
till vid planeringen är läroplanen som exempelvis styr antalet specialsalar. 
 
Enligt direktiv från politikerna ska man bli bättre på att samutnyttja skollokalerna, dagtid 
såväl som kvällstid för att spara miljön. Skulle kunna bygga mindre skolfastigheter om 
kommunen blev bättre på att nyttja sina skollokaler i större utsträckning. 
 
Skolverksamheten måste vara mer kreativa i undervisningen också, exempelvis att hålla 
teoridelen av idrotten i annan läroyta och lägga en del av undervisningen utomhus. Flexibilitet 
i verksamhetstider, schemaläggning, är också under utredning. Att gå ifrån de traditionella 
hemklassrummen och istället arbeta med hubbar. ”Kanske är 100st i en hubb, då är kanske 70 
inne där samtidigt för en eller två klasser är alltid inne på bild eller hemkunskap etc.” säger 
Yvonne. Då finns möjligheten att fylla på utrymmet med extraelever i varje klass. Kommunen 
tittar också på att öppna upp för medborgarna att utnyttja ytorna till kalas, hålla kurser och 
annan typ av verksamhet. 

Kommunen har ännu inte genomfört någon mätning på eventuella kopplingar mellan 
nybyggda lokaler och elevers prestation eller rekryteringsfördelar bland lärare. Vad de 
däremot har sett fördelar med är större skolor; lättare att lösa vakanser och ger bättre och 
större arbetslag. Därför har politikerna beslutat att bygga större skolor. 
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Vad gäller nyttjandegraden har kapacitetsutredningen visat att det går att få in fler barn i 
grundskolelokalerna. Vid F-3 verksamhet krävs minst 300-400 barn för att kommunen ska 
klara verksamhetens kostnader. Arbetet med att se över specialsalar och om en del av den 
verksamheten kan ske i andra läromiljöer har påbörjats. Samutnyttjande skulle även kunna 
innebära att gå över till gemensamma kök, matsalar och så vidare. 

Lokalernas flexibilitet påverkas av verksamhetsspecifika krav, såsom akustiken. Från att 
tidigare ha haft blockväggar ser man nu möjligheten att skapa flexibilitet med hjälp av 
möbler. Att gå ifrån de traditionella 60 kvm stora klassrummen och istället variera storleken 
och på sätt kunna möta att alla inte är lika, elever som lärare. Även möjliggöra för att växla 
verksamheten i lokalerna utan stor åverkan. 

3.1.8 Påverkande faktorer och beslutsprocess vid nybyggnation av grundskola 
Processen vid nybyggnation av en grundskola startar med att grundskoleförvaltningen går 
igenom sina önskemål och behov enligt en graderingsskala. Den behovsanalysen ser över om 
man behöver bygga nytt eller om det går att lösa på annat sätt. 
 
Behovsanalysen skickas sedan till lokalplanerarna på kommunen. De ser över om de kan få in 
den i sin lokalplan, en excellista där även budgeten finns. Då kan de med hjälpa av bland 
annat graderingsskalan se hur mycket de kan få med i lokalplanen. När lokalplanen är 
färdigställd presenteras den för kommunstyrelsen som sen fattar beslut om vad som kommer 
att genomföras. 
 
Förut har kommunen enbart haft en lokalplan men då har det inneburit svårigheter i dialogen 
med politikerna eftersom de har haft svårt att se konsekvenserna av att stryka förslag i 
lokalplanen. Tack vare en lokalförsörjningsplan ges en tydligare bild till politikerna eftersom 
den beskriver själva investeringen under lokalplanen, vilka alternativen är. 

En kapacitetsutredning med långsiktig bedömning och inventering av befintliga 
grundskolefastigheter har påbörjats. Den kommer ligga till grund för arbetet med förstudier 
(ska fastigheten behållas eller rivas?) och även tas med till lokalplanen (är byggnaden 
anpassad efter nuvarande elevantal?). En redan genomförd kapacitetsutredning av en gammal 
skola slutade i ett beslut om att bygga om skolan istället för att rivas eller byggas ny. 

Yvonne tar också upp möjligheten att dela upp en nybyggnation av en skola i etapper. En 
skola med beslutad kapacitet för 1000 elever skulle kunna delas in i en första etapp bestående 
av matsal, specialsalar och läromiljöer för 500 elever och på så sätt skjuta upp en del av 
investeringskostnaden till senare. 

Under de senaste två åren har Yvonne sett en förändring i att kommunal service tas med vid 
planeringen av nya områden. Förr låg fokus på att bygga bostäder nu tänker man mer 
samhällen. Ett tätt samarbete mellan samhällsbyggnadskontoret, fastighetsavdelningen och 
stadsbyggnadskontoret har lett till att bredda synsättet. 

3.1.9 Samarbets- och entreprenadform 

Kungsbacka kommun arbetar i partnering i sina total- och utförandeentreprenader. De har en 
nära dialog med entreprenörer och bjuder in till entreprenörsfrukostar för att ta reda på hur de 
vill att samarbetet ska se ut och öka chanserna till att få in anbud. 
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3.2 Västerås stad 
Befolkning: 152 078 invånare den 31 december 2018. 
Ökade med 1 944 personer 2018 (42).  
Storlek: sett till invånarantal 7:e största kommun i 
landet (42) av totalt 290 
Politiskt styre: Socialdemokraterna, Liberalerna, 
Centerpartiet och Miljöpartiet (43) 
Antal grundskolor: totalt 58 stycken varav 41 
kommunala där 2 hyrs av en privat fastighetsägare 
Skolyta per elev: 10kvm (exklusive friyta) 
 
Intervjuobjekt: Frederick Cederborg, biträdande 
direktör / Enhetschef Fastighet i Västerås Stad och 
Oscar Bogren, lokalstrateg i Västerås Stad 
 

3.2.1 Nuvarande beläggningsgrad och befolkningsprognoser 
Västerås stad har full beläggning på sina grundskolor och har blivit tvungna att bygga 
paviljonger vid sju av sina skolor. Kommunen bedömer läget som att antalet elever i 
grundskoleålder kommer att fortsätta öka. De upplever det som svårt att analysera de 
befolkningsprognoser som kommer just nu och arbetar med en felsökning av data 
från sin statistikavdelning. Det fria skolvalet har också försvårat planeringen av skollokaler. 
Socioekonomiska gränser medför att vissa skolor blir fullbelagda medans andra inte fylls. Vad 
gäller beläggningsprognosen så läggs den ca 3-5 år och då stämmer statistiken bättre för 
stadens stadsdelsprognoser. En annan stor utmaning ligger i att befolkningen och 
verksamheterna förändras fortare än vad byggprocessen som följer plan- och bygglagen gör. 

För att råda bot på beläggningsläget ser kommunen förutom den akuta lösningen med 
paviljonger att de har tre alternativ; bygga eller hyra in nya grundskolor eller överlåta både 
verksamhetens investering och drift på en privat aktör. Kommunen har en pragmatisk 
inställning till vad kommunen eller privata aktörer kan ha för roller och hittar lösningar från 
fall till fall. 

3.2.2 Planerade nybyggnationer 
Västerås Stad har fyra stycken inplanerade nybyggnationer av grundskolor under den 
kommande 5-årsperioden. De utgör effektiviseringar genom att avveckla en eller två gamla 
skolor och bygga en ny, större skola och är tänkta att minska klyftan mellan segregerade och 
mer socioekonomiskt starka områden. Genom att bygga en ny och modern skola och placera 
den mitt emellan dessa två områden hoppas man öka integrationen. 

3.2.3 Avvägningar mellan kommunalt ägande eller privat hyrande 
Följande faktorer utvärderas vid beslut om kommunalt ägande eller hyrande från privat aktör: 

o Tidsbrist - Hinner inte med att bygga själva 
o Ekonomi - Kommunen vill inte belasta sin balansräkning och binda upp pengar i 

fastigheter 

Figur 9 Karta Sveriges kommuner: Västerås 
stad (58) 
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o Brist på kommunal mark 
o Fastighetslösning – Om fastigheten förutom skolverksamhet exempelvis rymmer 

bostäder vill kommunen hyra enbart skollokalen. Det är inte aktuellt för Västerås Stad 
att äga bostadsfastigheter. 

3.2.4 Potentiella fördelar och nackdelar med att hyra från privat fastighetsägare 
Oscar tar upp potentialen med erfarenhetsutbyte vid hyresavtal med externa fastighetsägare. 
Frederick lägger även stor vikt på att fastighetsägaren ska ha en långsiktig plan för 
samarbetet. Han tror även att entreprenörerna skulle kunna effektivisera sin byggprocess utan 
att låsa sig till en standardlösning och på så sätt attrahera fler kommunala aktörer att överväga 
hyra av grundskolelokaler. 
 
Rent fastighetsekonomiskt sett ser Oscar eget ägande som mer fördelaktigt och Frederick 
nämner även de faktum att kommunen lånar pengar billigare än privata aktörer samt att 
kommunen saknar avkastningskrav. 
 
Västerås Stad har idag inget kommunalt skolfastighetsbolag. Med kommunalt bolag ser Oscar 
fördelar såsom att det blir lättare att ha en dialog och kunna ställa krav men även att hyran blir 
rimligare. Frederick lyfter fördelen att bolaget specialiserar sig på det specifika området och 
kan erbjuda en samlad kompetens men också att det bolaget likt ett privat skulle beläggas med 
avkastningskrav och styras med ägardirektiv. 
 
Den enda potentiella vinsten Frederick ser fram till driftfärdig skola mellan en egenägd eller 
avsedd för hyra är att de privata aktörerna har striktare styrning. Vid produktion av en 
egenägd skola tillåts verksamheten vara med och påverka mer men kommunen har börjat 
begränsa den möjligheten internt eftersom den fördyrar projekteringsprocessen. Båda aktörer 
måste följa samma detaljplaneprocess och bygglovsprocess och att båda alternativen omfattas 
av LOU vilket inte ger någon tidsvinst mellan alternativen. 

3.2.5 Erfarenhet av hyrande från privat fastighetsägare 
Idag hyrs en av Västerås Stads grundskolor från en privat fastighetsägare, Hemsö Fastighets 
AB. En fördel med privat hyrande är att det minskar stadens investeringsbehov. En annan 
potentiell fördel är att kontraktstiden öppnar för möjligheten att lämna lokalen efter 
avtalstidens slut. I dagsläget ser man dock inget framtida behov av avveckling utan ett fortsatt 
stort behov av skolfastigheter, inte minst då det finns skolor som kan avvecklas. 

Nuvarande hyresavtal med privata fastighetsägare ligger på mellan 10–15 år. Kommunen 
upplever fastighetsägarna som tillmötesgående vad gäller exempelvis tillbyggnader men kan 
ifrågasätta avkastningsförslag på 7–8% med tanke på det låga ränteläget och att kommunen 
borde anses som en trygg hyresgäst. 

3.2.6 Kravställning på grundskolefastigheter 
Västerås Stad arbetar för att grundskolorna ska bli bra verksamhetslokaler men utan att bli 
fyrkantiga, standardiserade typhus. Inne i byggnaden tittar de mycket på flöden för att 
förbättra arbetsmiljön för elever och personal. 

De kravställningar som kommunen ställer på sina grundskolefastigheter avser tillgänglighet, 
miljö (bygger alltid lägst Miljöbyggnad silver), brand, energieffektiviseringar samt 
könsneutrala toaletter och omklädningsrum. Generellt ställer kommunen högre krav än vad 
BBR anger för att ha marginalerna på sin sida inför framtiden. 
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Utifrån skolverksamhetens perspektiv krävs minst 350 elever på en grundskola för att vara 
ekonomiskt hållbart ur driftperspektiv utifrån personal med mera. 

3.2.7 Lokalernas flexibilitet, nyttjandegrad och uthyrningspotential 
Idrottshallar har en hög nyttjandegrad. Ibland kan en annan förvaltning i staden vilja nyttja 
dem och även föreningslivet ska ha möjlighet att hyra in sig. Kommunen tittar även på 
möjligheten att kunna öppna andra skollokaler (hemkunskapssalar och vanliga skolsalar) till 
civilsamhället eller privata aktörer på kvällar, helger och skollov. Kommunen har en hemsida 
öppen för såväl medborgare som privata aktörer att gå in och boka lokaler för exempelvis 
cuper eller övernattningar. Avgränsningar för uthyrningsdel har gjorts på befintliga lokaler 
och planeras även in vid nybyggnationer genom avskärmning av en del av skolan med hjälp 
av skalskydd. 
 
Oscar upplever utbildningssalarna som traditionellt utformade och statiska, med läraren längst 
fram och en yta på ca 60 kvm stor. Grupprum varierar beroende på rektor och skolans 
pedagogiska syn. Vikväggar byggs i viss nyproduktion men innebär en sämre akustik och 
ljudbarriär än fasta väggar. 

3.2.8 Påverkande faktorer och beslutsprocess vid nybyggnation av grundskola 
Skolverksamhetens utredning måste i grunden bygga på befolkningsprognoser och demografi 
och bevisa att ekonomin för den planerade verksamheten går ihop. Efter det sammanställer 
skolverksamheten en behovsanalys till kommunen med vad som behövs och varför behovet 
finns och i vilken omfattning. Därefter tolkar kommunen behovsanalysen i samarbete med en 
arkitekt och tar fram ritningar och ett lokalprogram. Till det underlaget görs även en 
grundläggande kalkyl innan allt går vidare till projektering och upphandling. Parallellt måste 
en investeringsberedning finnas med planerade investeringar och inhyrningar för att upplysa 
politikerna om kommande skolprojekt. 

Efter behovsanalysen utreds frågan om eventuell befintlig skolfastighet är lönsam att renovera 
eller bygga om. I vissa fall blir ombyggnationerna alltför omfattande vid anpassningen till 
nytt lokalfunktionsprogram. Då bygger kommunen hellre nytt men det är alltid ett beslut som 
grundas på en kalkyl med kostnadsskillnader mellan alternativen. 

3.2.9 Samarbets- och entreprenadform 
Västerås Stad arbetar mycket med partnering med totalentreprenad i botten. Fredericks 
erfarenhet är att den modellen skapar ett bra samarbete, att man tillsammans jobbar för att 
hitta lösningar för att göra saker billigare och omprioriteringar om projektets kostnader blir 
alltför höga mot budget. Ute i produktion ökar byggarbetarnas och verksamhetens förståelse 
för varandras arbete. 
 
Kommunen förser inte den privata hyresvärden med kompletta handlingar men tar alltid fram 
ett lokalprogram. 
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3.3 Örebro kommun 
 
Befolkning: 153 367 invånare 2018. Ökade med 3 030 
personer 2018 (44).   
Förväntad ökning grundskoleelever: Ca 350 elever/år (44) 
Politiskt styre: Socialdemokraterna, Centerpartiet och 
Kristdemokraterna (45) 
Antal grundskolor: Totalt 66 stycken varav 52 kommunala 
(46). 
Skolyta per elev: 10-12kvm (exklusive friyta) 
Planerad nybyggnation av skola: 2 
 
Intervjuobjekt: Åsa Enkvist Lenander, lokalstrateg. 

 

3.3.1 Beläggningsgrad & kapacitetsbedömning 
För att kunna förutse framtidens behov i antal skolplatser utför Örebro Kommun en 
kapacitetsutredning. Det innebär att kommunen använder sig av statistik och prognoser för att 
kunna kartlägga dessa skolplatser i relation till kapaciteten respektive skola har för 
mottagandet av elever. Detta är en av de tuffaste frågorna kommunen har att stå inför i nuläget 
menar Åsa. Det finns en osäkerhet i prognoserna eftersom det är svårt att veta möjligheten om 
att rymma fler i skolorna samtidigt som kommunens erfarenhet är begränsad vid bedömning 
av efterfrågan på de olika skolorna, i och med de nya principerna. Tillströmningen i 
kommunen är hög. Man förutspår att antalet grundskoleelever kommer öka i kommunen men 
det är svårt att säga exakt var dessa elever kommer söka sig vid val av skola. Detta beror 
mycket på det fria skolvalet, vilket är att eleverna har möjlighet att välja skola efter relativ 
närhet. Relativ närhet är en ny metod för beslut om förtur när antalet platser på en skola inte 
räcker till alla ansökande. Tidigare hade eleverna anvisningsområden, detta innebär om en 
elev bor i ett visst område så finns de närmaste skolorna i det området tillhanda att välja på. 
Så är inte upplägget idag vilket har gjort att strömmarna av elevökning har ändrats jämfört 
med tidigare upplägg och bedömningen av efterfrågan har blivit mer svårtolkad.  
 
Ytterligare måste en bedömning utföras på friskolornas påverkan på det hela. I planeringen tar 
kommunen hänsyn till de privata skolornas kapacitet och popularitet. Kommunens 
uppfattning är att grundfriskolorna har svårt att etablera sig och kommer inte ha en större 
elevökning, utan de kommer i framtiden ha ungefär samma nivå på antal mottagna elever som 
tidigare år. Verksamheten på barn och utbildning har regelbunden kontakt med friskolorna 
och lokalförsörjningsenheten i kommunen förmedlar gärna sina tankar kring skolexpansionen. 
Kommunen får information från friskolorna om deras situation, om de tänker göra utökningar 
eller liknande. Örebro kommun är positiva till att privata skolor etablerar sig så länge rätt 
skola byggs i rätt område, till exempel att där det behövs en grundskola så säkerställs det att 
en grundskola upprättas och inte ett gymnasium.  
 

Figur 10 Karta Sveriges kommuner: Örebro 
kommun (58) 
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3.3.2 Förvaltning av grundskolefastigheter idag 
Kommunen har ett eget fastighetsbolag, Futurum, som äger och förvaltar samtliga kommunala 
skolfastigheter. En anledning till att det kommunala fastighetsbolaget skapades var att det 
fanns ett väldigt eftersatt underhåll på skolorna när kommunen ursprungligen skötte 
förvaltningen. Det kommunala bolaget tillsattes för att fokusera på förvaltningsfrågor för en 
effektivare process och förvaltning. Lokalförsörjningsenheten och Futurumfastigheter har täta 
regelbundna möten för diskussion om skolplaneringen och fastighetsfrågor. 
 

3.3.3 Grundskolas kravställningar, flexibilitet & pedagogik 
I lokalförsörjningsplanen görs värderingar för att utreda potentiella attraktiva områden/mark 
för bebyggelse i framtiden, hänsyn tas till var det kommer att byggas bostäder och var det 
kommer behövas samhällsservicefastigheter såsom exempelvis grundskola. Det är svårt att 
etablera grundskolor på attraktiv central mark då denna typ av verksamhet kräver en stor 
friyta för barnens skull. För att specificera hur kommunen vill att en grundskola ska utformas 
funktionsmässigt har ett funktionsprogram framtagits. Det ursprungliga funktionsprogrammet 
utvecklades av verksamhetsutvecklare på förvaltningen i skola/förskola tillsammans med 
fokusgrupper med olika företrädare från olika yrkesområden. Detta program var ganska 
detaljerat och politikerna förde fram önskemål om att ska skala ned programmet till skolans 
principiella egenskaper för att sedan ha lokalprogrammet som beställningsunderlag.  
 
Vid utformning av skola diskuteras det idag om skolorna framöver kan utformas som ett 
koncept, en modellskola. Konceptet ska innehålla skolans struktur, till exempel hur enheterna 
ska vara uppbyggda och placerade för en bra verksamhet; meningen är alltså inte att det ska 
finnas ett typhus för skolor utan det handlar mer om hur förbindelserna i skolan ska vara 
uppbyggd. Det ska vara en överenskommelse om hur insidan av skolan ska fungera, till 
exempel för att undvika konfliktzoner i korridoren genom att ha fler entréer. Utformningen på 
skolorna ska ha en god standard, ska vara miljöbyggnad silver, krav på byggnadsmaterial, 
giftfri miljö och så vidare. Storleken på en skola ska minst bestå av cirka 350 st elevplatser, 
vilket representerar en tvåparallellig F-6 skola. Det är en förutsättning för att få ekonomin 
täcka för drift och personalkostnad. Att bygga för små skolor påverkar ens förmåga att 
rekrytera personal, specifikt speciallärare. 
 
En annan aspekt att ta hänsyn till vid utformning av skolor är den moderna pedagogiken. 
Behovet av olika typer av lärmiljöer blir allt viktigare. Ett ökat krav på att ytor ska nyttjas 
effektivt och ha en ökad flexibilitet. Men det är en utmaning att anpassa lokaler efter den nya 
pedagogiken och dess förutsättningar då vi inte riktigt är där än i utvecklingen, det krävs att 
det finns rektor och lärare som vill ha den utformningen för sin pedagogik så att lokalerna 
verkligen utnyttjas. Eftersom det är rekryteringsbekymmer av lärare i dagens läge så kan den 
moderna pedagogiken vara svår att implementera.  
 

3.3.4 Paviljonger  
För att täcka ett tillfälligt behov eller i avvaktan på att en permanent lösning har kommunen 
etablerat paviljonger i vissa områden. Oftast placeras paviljonger på platser där man tänker 
utveckla skola i framtiden. Det är en kostsam tillfällig lösning i väntan på att kommande 
projekt ska starta och förhoppningsvis kommer paviljongen underlätta fyllningen av den nya 
färdigställda skolan, något som annars kan vara svårt. Möjligheten för kommunen att hyra 
mindre skolor för flexibilitet (kunna avveckla lokalyta vid mindre behov av elevplatser) i 
lokaler skulle kunna vara aktuellt i vissa situationer, men samtidigt kolliderar den idén med 
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verksamhetens förvaltningsprocess då små skolor inte är önskvärt. Kommunen föredrar att i 
sådana situationer se till att tomten är stor nog för etablering av paviljong intill befintlig skola, 
eller försöka sig på att förvärva mark till befintlig skoltomt.  
 

3.3.5 Avvägningar mellan kommunalt ägande eller privat hyrande 
Att introducera privata fastighetsägare som grundskoleförvaltare i kommunen skulle kunna 
vara en möjlighet för att täcka behovet av lokaler. Däremot skulle det kunna leda till en mer 
svårtolkad upphandlingsprocess eftersom allt ska upphandlas när en privat aktör kommer in i 
bilden. Detta kan leda till att processen blir väldigt lång, speciellt om anbuden överklagas. Ett 
exempel på en potentiell lösning för Örebro kommun är om ett fastighetsbolag äger mark och 
har intresse att upprätta en skola; kommunen granskar översiktsplanen för området och 
konstaterar att det hade varit bra med en grundskola på just den tomten, oavsett om det är en 
privat eller kommunal skola. Fastighetsbolaget kan gå vidare och påbörja en förstudie med 
detaljplan och funktionsprogram som utgångspunkt om tomten anses tillräcklig attraktiv 
avvägt riskerna. Vid ett visst tillfälle i processen när presentationen och projektet uppfattas 
legitimt nog så kliver kommunen in och upphandlar byggentreprenör enligt LOU. Detta skulle 
innebära att LOU kommer in senare i processen då kommunen inte har förbundit sig till 
projektet, fastighetsbolaget riskerar pengarna och har inget löfte från kommunen att de 
kommer bli deras hyresgäst. Istället skulle kommunen fungera som ett bollplank med 
upplysningar från sitt funktionsprogram över vilka förutsättningar grundskolan måste ha för 
att vara brukbar. 
 
En fråga som uppstår för den privata aktören är hur långt de ska eller vågar gå innan de får 
betalt för projektet. Tänk om kommunen säger att de inte vill ha en skola på fastighetsägarens 
mark, istället väljs en annan tomt i närheten; eller att en privat friskola etablerar sig i området 
under processens gång och täcker en stor del av behovet, då kanske kommunen anser att en 
grundskola passar bättre någon annanstans där behovet är större. Skillnaden mellan att hyra av 
ett privat fastighetsbolag i jämförelse med ett kommunalt bolag tror inte kommunen skulle 
vara så stor. Det är avtalet och avtalsgränsen som troligtvis behövs vara tydligare och vassare 
om de skulle hyra av en privat aktör, samt som en annan kompetens behövs vid 
beställningarna för kommunens framförande (exempelvis byggprojektledare). Vid valet om 
att hyra en skola av privat aktör eller att själv äga skolan genom Futurum så finns ingen policy 
i dagsläget, tidigare har politikerna varit striktare med upplåtande av tomter till privata 
aktörer. Idag finns en större acceptans för privata aktörer inom samhällsfastigheter och när 
kommunens investeringsbudget är begränsad så kan det vara bra att andra aktörer än 
kommunen gör samhällsinvesteringar. 
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3.4 Öckerö kommun 
Befolkning: 12 945 invånare 2018. Ökade med 22 personer 
2018 (47). 
Förväntad ökning grundskoleelever: Ca -100 under 
kommande 11 år. 
Politiskt styre: Moderaterna, Kristdemokraterna och 
Liberalerna (48) 
Antal grundskolor: Totalt 10 stycken varav 9 kommunala.  
Planerad nybyggnation av skola: En skola med projektstart 
inom snar framtid, kommunen blir hyresgäst hos Vacse.  
Skolyta per elev: Ca 10kvm (exklusive friyta). 
 
Intervjuobjekt: Torben Ferm, lokalstateg.  

 

3.4.1 Beläggningsgrad & kapacitetsbedömning 
Ursprungligen har Öckerö kommuns lokallösningar varit gamla och utdaterade då 
verksamheten har varit utspridda i små villor. Därför har kommunen nyligen haft en process 
framförallt på skolsidan för att avveckla gamla och icke ändamålsenliga fastigheter och 
utvecklat några nya större enheter. Fastigheterna som utvecklats har haft en storlek på ca 400 
elever. I översiktsplanen specificeras utvecklingsområden där mark ska finnas tillgängligt för 
kommunal serviceverksamhet i framtiden, annars är kommunen till stora delar tätbebyggd. En 
lokalförsörjningsplan för kommunen med översikt fram till 2040 är under färdigställande. 
Öckerö känner att de har kontroll över beläggningsläget i kommunen och att det finns 
tillräckligt med lokaler till eleverna. Prognoserna baseras på statistik från SCB. 
 
För framtagning av funktionsprogram har Öckerös kommun begränsad kunskap och 
erfarenhet. Vid framtagandet av funktionsprogrammet inkluderas alltid en projektmodell och 
verksamheten. Projektmodellen består av behovsbeskrivning, analys, beslut, förstudie, kalkyl 
och till sist beslut från kommunstyrelsen beroende på projektets omfattning. Detta ska fungera 
som en utredning för skolverksamhetens behov, och tillsammans med ramprogram från 
verksamheterna skola och förskola kan standarden på nybyggnationer och ombyggnationer av 
skolor säkerställas.  

3.4.2 Grundskolas kravställningar, flexibilitet & pedagogik 
För att förbättra utnyttjandegraden av skollokalerna har Öckerö kommun implementerat nya 
tillvägagångssätt både under och utöver skoltid, främst genom att trimma scheman och 
utnyttja lokalerna på nya sätt. Flexibilitet i lokalerna kan hjälpa till med detta men det finns 
vissa medföljande risker. Exempelvis att lokaler som ska vara flexibla och samutnyttjas 
tenderar till att kräva större ytor, oftast på en bekostnad av andra lokaler. Antingen blir det 
färre lokaler eller så blir de mindre i storlek. Vidare för bra pedagogik i dessa större flexiblare 
lokaler måste det finnas lärare som anser det praktiskt, annars riskeras lokalerna stå tomma 
och förbli outnyttjade. Utöver skoltid hyrs vissa lokaler ut till föreningar, företag och 
privatpersoner etc. För möjligheten av uthyrningen krävs att dessa lokaler är anpassade för 
flera användningsområden.  

Figur 11. Karta Sveriges kommuner. 
Öckerö kommun (58) 
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3.4.3 Avvägningar mellan kommunalt ägande eller privat hyrande  
Aktuellt för Öckerö kommun är ett byggprojekt av en skola på en av deras öar, Björkö. 
Öckerös kommunala fastighetsbolag äger marken där skolan ska upprättas och inom snar 
framtid (från intervjutillfället 2019-04-26) säljs marken till NCC. NCC kommer att bygga 
fastigheten och sälja fastigheten vidare till det privata fastighetsbolaget Vacse som blir 
fastighetsförvaltare, kommunen blir hyresgäst.  
 
En anledning till att denna typ av upplägg utförs första gången för Öckerö kommun skulle 
kunna vara för att kommunen vill utsätta det kommunala fastighetsbolaget en aning för 
konkurrens. Samtidigt som de testar nya metoder och undersöker vad resultatet av att hyra 
från en privat aktör skulle kunna vara. När beslutet togs för att upprätta en ny skola för cirka 
två till tre år sedan var inte Öckerö kommuns likviditet av den styrka som var önskvärd och 
lånetaket hos Kommuninvest var nådd. Samtidigt fanns ett behov samt intresse hos 
befolkningen och organisationerna på Björkö för upprättande av en ny skola, det skapades ett 
investeringsbehov. Kommunens ledning valde att besvara behovet med ett upplägg som 
innebar att skolan upphandlas på ett starkt ramavtal och utan en förstudie, efter upphandlingen 
säljs fastigheten och kommunen blir till hyresgäster. Kommunens mål med upplägget är att se 
om man kan effektivisera processen, minimera kostnader, komma på nya idéer samt lösningar 
och framförallt spara tid. Med detta beslut innebar det att kommunen skulle göra ett urval av 
lämpliga kvalificerade entreprenörer och presentera för aktörerna att det behövs byggas en 
skola med vissa förutsättningar. Dessa förutsättningar kunde till exempel vara vilken tomt 
som var tillgänglig, funktionskrav och storlek på skola, att det ska vara en hyreslösning och så 
vidare. Detta tillvägagångssätt skulle innebära för kommunen att ett halvår i tid sparas, främst 
från förstudien. Dessutom skulle byggbranschen bli mer inkluderade i ett tidigare skede och 
kan med sin kompetens och erfarenhet bidra för effektivare och mer sparsamma lösningar i 
både projekterings- och produktionsskedet. 

3.4.4 Tillvägagångsätt angående hyrning av grundskola från privat aktör 
Öckerös tillvägagångsätt för denna typ av lösning började med anlitandet av en 
upphandlingstjänst, en utomstående konsult. Sedan bjöds potentiella anbudsgivare och 
leverantörer till samtal för diskussion om vad entreprenörerna ansåg krävdes för att leverera 
skola med tidigare nämnda förutsättningar. Utfallet varierade, vissa vill ha tydliga 
beskrivningar på vad kommunen exakt ville ha, medan andra entreprenörer föredrog 
beskrivningar i grova drag. Efter kommunen fått reda på vad som förväntas av dem skickades 
ett förfrågningsunderlag ut till utvalda kvalificerade leverantörer som fick möjlighet att lägga 
anbud. När Öckerö mottagit anbuden inledde en utvärderings- och förhandlingsperiod för att 
därefter tilldela uppdraget till entreprenör med avtalsspärr. Till sist antecknades hyresavtalet. 
Hyresavtalet sattes till 25 år med fem års uppsägningstid, i avtalet ingår allt förutom 
verksamhetsel. Återköpsklausul var inte aktuellt i förhandlingen, eventuellt någon annan typ 
av option.  
 
Sedan vid omförhandling av kontraktet beskriver Torben Ferm ett scenario, att det eventuellt 
kan bli en utpressningssituation mot kommunen. Till exempel om fastighetsägaren väljer att 
höja hyran drastiskt. En hyresökning kan kommunen förvänta sig beroende på 
marknadssituationen under avtalstiden, men det är frågan om hur mycket ökningen blir och 
om den är rimlig. Är avtalet för orimligt flyttar kommunen sin verksamhet från fastigheten 
och bygger en ny skola på kommunal mark i kommunal regi. Då återstår den privata aktören 
med en tomt som enligt detaljplanen bostäder inte får byggas på, endast skola. Kommunen 
äger detaljplanen och utan kommunen som hyresgäst så står de med en tom stor skola med 
plats för 400 elever. Andra potentiella risker som Ferm kan tänka sig är om service och 
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underhåll skulle brista. Det kanske sker efter en period på 15 år att någonting med fastigheten 
dyker upp som hyresgästen vill åtgärda och då är det upp till förvaltaren att ta beslut. 

3.4.5 Erfarenhet av privata fastighetsbolag 
 I Öckerös situation har förvaltaren nått ut till kommunen och förklarat att vissa saker som att 
det ska vara miljöbyggnad silver och det ska finnas solpaneler på taket inte har varit i 
kravställningen för skolan på Björkö, men förvaltaren tänker leverera det ändå för ett 
långsiktigt kvalitetstänk. Förvaltaren uppfattas som en seriös aktör med en långsiktig vision 
och har sitt rykte att tänka på i slutändan, dessutom är det de som förvaltar lokalerna och vill 
därför ha en särskild standard och kvalitet. Kommunens tidigare erfarenheter från andra 
lokaltyper som hyrs av privat aktör har varit bra, det har varit små snabba effektiva 
organisationer som på ett effektivt sätt sköter underhållet och servicen.  

3.4.6 Samarbets- och entreprenadform 
Partneringen i detta projekt blir inte kommunen direkt delaktiga i eftersom det är en 
hyreslösning och de är hyresgäst; det är främst entreprenör, arkitekt, förvaltare och 
underentreprenörer som kommer samverka efter kommunens förfrågningsunderlag. Tidigare 
erfarenhet från partnering uppfattar Torben har varit bra men det finns ett förbättringsområde 
att integrera verksamheten ännu mer. Men det är bra och viktigt att fastslå vilka mål och 
värderingar som gäller i projektet. 
 

 
Figur 12. Arkitekskiss Björkö Skola. Källa NCC [Internt material]. 
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3.5 Vacse AB 
Grundat: 2009 (49) 
Ägare: 7 pensionsstiftelser till Apoteket, Atlas Copco, Ericsson, Sandvik, Skanska, Stora 
Enso och Volvo (50)   
Antal grundskolor uthyrda till kommunen: 1 och 1 som färdigställs till 2021 
Affärsidé: ”Vacse är ett renodlat samhällsfastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar 
fastigheter för rättsväsende, utbildning och kontor för samhällsservice” (49). 
 
Intervjuobjekt: Fredrik Johansson, projektledare och förvaltare på Vacse AB 

3.5.1 Potential för hyrandet av kommunala grundskolefastigheter 
Ökande befolkning inom segmentet och därav ser vi en väldigt stor potential. En del 
kommuner kommer troligen behöva se över sin policy över att äga eller hyra vilket skapar 
möjlighet för en aktör inom detta segment att erbjuda hyreslösningar till kommuner.   

3.5.2 Planerade nybyggnationer 
En F-6 grundskola på Björkö för 300 (kapacitet för 400) elever och en kontraktstid på 25 år 
till Öckerö kommun som ska stå färdig till vårterminen 2021 (51). Sedan 2017 ägare av då 
nybyggda Vallastadens skola, en grundskola för 600 elever och en kontraktstid på 15 år med 
Linköping kommun (52). 

3.5.3 Potentiella fördelar och nackdelar med att hyra från privat fastighetsägare 
Fredrik anser att en fördel är att privata aktörer ligger i framkant med certifieringsstandarder, 
exempelvis för miljö. Vilket ger en mer energisnål och hållbar fastighet. 

3.5.4 Kravställning på grundskolefastigheter 
Vacse sitter med i ett ”Forum bygga skolor” och där har frågan debatterats om att 
standardisera för att göra byggandet av grundskolefastigheter billigare. 
 
Vid kontakt med skolpersonal ser de sin verksamhet och område som väldigt specifikt. Att 
skolan är en central plats och att det tillkommer för mycket funktioner. 

3.5.5 Lokalernas flexibilitet, nyttjandegrad och uthyrningspotential 
Lokalernas flexibilitet innebär att kunna flytta väggar och anpassa efter det. 
 
Nyttjandegraden är egentligen inte av någon betydelse för de privata aktörerna eftersom deras 
kontrakt avser kommunen som enda hyresgäst. 

Fredrik ser en fördel med att inte anpassa skolornas storlek till dagens förutsättningar för då 
riskerar skolan att vara för liten redan vid inflyttning. Bättre att ta till lite marginaler som 
exemplet med Björkö. 

Vad gäller möjligheten till uthyrning av grundskolelokalen till annat än skolverksamhet är de 
positivt inställda. 

3.5.6 Avtalstid 
Vacses avkastningskrav beror på avtalets löptid och på vilket sätt hyreskontraktet är utformat. 
Avtalstiderna för deras kontrakt med kommunala grundskolor varierar mellan 15-25 år medan 
Vacses totala genomsnittliga kontraktslängd för alla samhällsfastigheter är 11,1 år (53). 
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3.6 Rikshem AB 
Grundat: 2010 (54) 
Ägare: Fjärde AP-fonden och AMF Pensionsförsäkring AB (54) 
Antal grundskolor uthyrda till kommunen: 15-20 stycken i Sigtuna/Märsta och ytterligare 
i Upplands Väsby men ingen var nybyggd då hyresavtal slöts (Intervju P Lövinder, 2019-05-
03) 
Affärsidé: ”Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag. Vår affärsidé är att 
långsiktigt och hållbart äga, utveckla och förvalta våra bostäder och samhällsfastigheter.” 
(54) 
 
Intervjuobjekt: Peter Lövinder, förvaltare på Rikshem AB 

3.6.1 Potential för hyrandet av kommunala grundskolefastigheter 
Ser en ökning i och med barnafödandet. Specifika kommuner som det stiger i. Osäker på vad 
det beror på men en teori är att det beror på att folk flyttar till kranskommuner. Ser en tendens 
bland kommuner i anknytning till storstäder, även hur stor kommunen är i dagsläget. I Sigtuna 
exempelvis ingick många av Rikshems skolor med de bostäder de köpte samtidigt 2010. Haft 
kommunen som hyresgäst i skolorna sen dess.  
 
Har med lägen och fastighetsstorlekar att göra varför kommuner i större utsträckning hyr 
andra samhällsfastigheter av privata aktörer. Vårdboende möjligt i exempelvis en enplansvilla 
om ytan är tillräcklig. Skolan måste vara utformad på ett sätt där mycket folk rör sig in och ut 
med utrymningsvägar och sådant. Skolorna behöver vara större till ytan, behöver 
kringområden med mera. 

3.6.2 Planerade nybyggnationer 

Inga i dagsläget, enbart uthyrning av övertagna befintliga fastigheter från 70/80-talet. 

3.6.3 Potentiella fördelar och nackdelar med att hyra från privat fastighetsägare 
Peter anser att en fördel är att privata aktörer ligger i framkant med olika 
certifieringsstandarder, exempelvis för miljö. Vilket ger en mer energisnål och hållbar 
fastighet. 
 
Kommunen är mycket politiskt styrd med tidvis långa handläggningstider medan privata 
fastighetsägare har större frihet, hur de vill sköta underhåll och göra energibesparingar. 
Kommunen har en längre process för att det ska godkännas av politikerna i 
kommunfullmäktige. Peter upplever LOU som ganska snårig: ”ibland river man sig i huvudet 
och tycker att det vore skönt att slippa den och ibland tycker man att fan vad skönt att den 
finns. Tanken är jättegod.” (Intervju P Lövinder, 2019-05-03) 
 

3.6.4 Kravställning på grundskolefastigheter 
Peter upplever att kommunen och verksamheten ställer krav på flexibilitet och möjligheten att 
kunna utforma respektive lokal efter verksamhet. 
 
Rikshem har en god kommunikation med kommunen om de planerat underhållsbeställning på 
ytskikt. Då har Rikshem som fastighetsägare gått in och gjort en underhållsbeställning som 
entreprenör. 
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I dagsläget efterfrågar kommunen större grundskolelokaler enligt Peter. 

3.6.5 Lokalernas flexibilitet, nyttjandegrad och uthyrningspotential 
Större krav på flexibilitet idag; fler utbildningar än förr och inte lika nischat vilka utbildningar 
som finns på respektive skola. Ser en trend i att kommunen vill ha mindre klassrum. Klassrum 
som 35 elever får vistas i idag kanske kommunen vill bygga om till två klassrum med plats för 
15 personer i varje. Peter upplever behoven som verksamhetsrelaterade. 
 
Ser inga problem om kommunen vill bygga om/ bygga till så länge de fått godkänt med alla 
bärande väggar, brandkrav med mera. De kan även gå in och hjälpa kommunen att bygga om 
fastigheterna. Tillägg på avtalet vilket ger en högre månadskostnad eller direktfaktura 
beroende på vad man förhandlar fram.  
 
Skolorna hyr redan idag ut delar av sin grundskoleverksamhet. Det får de göra enligt 
kontraktet. Rikshem tillhandahåller skalet och sen får kommunen hyra invändigt och får 
princip göra vad de vill så länge de har Rikshems godkännande och uppfyller alla 
myndighetskrav. Kommunen har även påverkat planlösningen av verksamheten. Stor 
handpåläggning relaterat till uthyrningsmöjligheter. 
 
Kommunen får hyra ut till privata aktörer men mot en annan taxa än mot föreningslivet. Som 
föreningsbunden har du en subventionerad taxa men som företag eller privat person har du en 
högre taxa, för att gynna föreningslivet i kommunen. 

3.6.6 Avtalstid 
Gärna långa hyreskontrakt. En skola på 10 år i Märsta. Minimum 3 år med chans för 
förlängning. Allt beror på vad man förhandlar fram, allt mellan 3-20 år. 
Osäkerheten för kommunen att fastighetsägaren inte väljer att förlänga efter avtalsperioden 
som avgör. 
 
Specifikt hur avtalet är utformat, varje avtal har sina affärsbestämmelser. Kan vara kall/varm 
hyra. Avtalet uppbyggt att det passar båda parter. Fastighetsägaransvaret med inre/yttre 
skötsel som förhandlas i priser och längd. 
 
Rikshems avkastningskrav är verksamhetsrelaterat. Peter ser kommunen som en väldigt bra 
hyresgäst och hyr hellre ut till kommunen än till en privat hyresgäst eller aktör. 
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3.7 NCC AB, PDSI 
 
Intervjuobjekt: Rikard Larsson, fastighetsutvecklare på hos NCC AB, PDSI. 
 
Property Development Special Investment, förkortad till PDSI, är en 
fastighetsutvecklingsavdelning som har funnits i två år inom NCC. Affärsidén är att gå in som 
fastighetsägare och byggherre i utvecklingsfasen i olika typer av fastighetsutvecklingsprojekt. 
Oftast börjar processen med att en marknadsanalys utförs för utredning av behov i aktuellt 
område, exempelvis kontorsmarknad i Göteborg; finns behovet för fler kontorskomplex 
försöker PDSI sedan förvärva attraktiv mark i geografiskt bra läge passande till verksamheten. 
Mark förvärvas antingen från kommunen eller privata fastighetsägare, ofta kan det vara 
aktuellt med ett samarbete mellan PDSI och tidigare markägare om upprättandet av fastighet. 
PDSI blir byggherre och tar fram ett koncept för en ny byggnad tillsammans med NCC 
Building, arkitektfirma och eventuell köpare. Under projektets gång identifieras en hyresgäst 
till fastigheten och en försäljningsfas påbörjas för försäljning till fastighetsbolag. För stunden 
har PDSI ett projekt i Öckerö kommun med ett startdatum inom några månader, det är en 
grundskolefastighet som ska uppföras på ön Björkö. NCC PDSI och NCC Building har 
tillsammans med en arkitektfirma och den slutgiltiga fastighetsägaren utvecklat ett projekt 
som vann Öckerös kommuns upphandling. Tidigare har PDSI även vunnit upphandling på 
Ölands kommun men anbudet blev överklagat av en konkurrent vilket ledde till att 
upphandlingen började om. Upphandlingen har ännu inte kommit i mål sen överklagandet.  

3.7.1 Att hyra av en privat aktör 
Ett av de viktigare momenten i processen för PDSI vid upprättande av grundskola för 
kommunalt ändamål är LOU. Att kommunen hyr lokaler av privat aktör har inte varit så 
vanligt om man backar i tiden, men det blir vanligare för varje dag som går. Upphandling 
måste alltid ske inom LOU. Det finns flera sätt att uppfylla de krav LOU ställer och 
kommunerna lär sig mer om hur de ska gå tillväga, det är inte alltid så krångligt som många 
tror. Men det är en stor utmaning att göra ett fläckfritt anbud, allt måste vara helt rätt enligt 
LOU och om något felar blir processen förhalad på grund av överklagan. Även små detaljer 
överklagas som egentligen inte har någonting med hur bra upphandling kommunen kommer 
att få, detta leder till att många gånger kan processen bli långdragen.  
 
Möjligheterna och fördelarna för kommunerna att hyra nyproducerade grundskolefastigheter 
av en privat fastighetsägare är flera, det beror mycket på kommunens organisation och 
förutsättningar. Vissa kommuner bygger inte skolor så ofta och därför är erfarenheten av att 
utveckla skolor begränsad. Då finns NCC tillhanda som bygger många skolor och kan 
använda sin tidigare erfarenhet vid projektering och produktion av en ny bra skola. Det blir 
större kompetens- och erfarenhetsutbyte mellan aktörerna, ofta sker utbytet i ett tidigare skede 
än när entreprenören vanligtvis får delta i projektet. Att låta en privat aktör få uppföra en 
kommunal skola kan också leda till bra konkurrens. Hyressättningen den privata 
fastighetsägaren sätter kan bli lägre jämfört med kommunala bolags hyressättning. PDSI har 
sett att deras hyresnivå oftast blir lägre än kommunens internhyra. Detta kan bero på 
entreprenörens förmåga att applicera effektiva och smarta lösningar i ett tidigt skede, med 
tidigare erfarenheter av flertal byggda skolor vet de hur de ska gå tillväga och bemöta 
eventuella risker. Beroende på hur entreprenören tolkar och hanterar projektets risker finns 
pengar att spara, vilket kan innebära en lägre hyresnivå.  
 
En annan anledning till att det kan vara fördelaktigt för en kommun att hyra skola är om de 
skulle ha en stor underhålls- och investeringsskuld i sin fastighetsportfölj. Det är många 
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kommuner idag som har fastighetsportföljer som är eftersatta på grund av produktionsvågen 
på 60-, 70- och 80-talet med samhällsservicefastigheter som kanske inte har underhållits 
optimalt fram tills idag. Nu kommer det en våg igen då många skolor och bostäder måste 
byggas. Innebörden av dessa produktionsvågor är att investerings- och underhållskostnaderna 
blir väldigt cykliska. I nuläget går trenden över behovet mot en topp som innebär att enorma 
investeringar måste ske. Istället för att få dessa toppar och dalar i sin investerings- och 
underhållskostnader kan en kommun få en jämnare stabilare kurva genom att fördela 
kostnaderna under en längre period i form av att hyra vissa fastigheter. Görs detta behöver 
inte kommunen heller belåna kapital för upprättandet av ny skola eftersom en privat aktör gör 
investeringen. Det kan vara bra för en kommun att ha en kombination av båda typerna, att 
vissa grundskolor hyrs in medan andra grundskolor är helt i kommunal regi, för en jämn 
fördelning i portföljen. Med avlastning i fastigheter och dess förvaltning kan det hjälpa 
kommunen att fokusera på sin kärnverksamhet och förse eleverna med en bra och trygg 
utbildning.  
 
En privat aktör som är delaktig i ett tidigt skede kan minimera eller eliminera risker i projektet 
genom att lyfta alla detaljer som kan påverka projektet både i produktion- och driftsfasen. Om 
kommunen beslutar avtalet fullständigt i egen regi så förbises en stor del av den privata 
aktörens potentiella kompetensåterföring från tidigare erfarenheter. I avtalen brukar det finnas 
små detaljer som är av stor betydelse för fastighetsbolagen för hyresnivån på kontrakten, 
dessa detaljer är nödvändigtvis inte så viktiga ur kommunens perspektiv och därför kan 
besluten kring dessa detaljer leda till att fastighetsägarna måste ta ut en onödigt dyr hyra i 
säkerhet. Finns input från den privata aktören med från början kan alla detaljer lyftas och 
utformningen på kontraktet blir mer gynnsam för alla parter. Dessutom kan fastighetsägaren i 
projekteringen välja att investera mer pengar i exempelvis kvalitet för att i längden spara 
pengar på drift. Fokus kan även läggas på att skapa värde hos en fastighet genom 
förberedning av alternativ användning av fastigheten i framtiden, främst genom flexibilitet i 
fastighetens utformning.  

3.7.2 Samverkan i processen 
Skolan på Björkö:  
Flera aktörer som tillsammans samverkar vid utvecklandet av projektet. Här användes en 
projektledare från NCC PD (property development) som utvecklat och byggt många skolor 
tidigare som har erfarenhet om exempelvis var lokaler ska placeras för att på bästa sätt kunna 
utnyttjas på kvällstid. En arkitekt ritar fram ett förslag tillsammans med projektledaren efter 
Öckerös kommuns kravställningar och samtliga parametrar i upphandlingen. NCC Building 
utför kalkyl på förslaget och ger kompetensåterföring från tidigare projekt och den slutgiltiga 
fastighetsägaren framför sina åsikter om förslaget för förtydligande om vad som påverkar dem 
positivt och negativt, detta för att få så bra driftsekonomi som möjligt och en lägre hyra. 
Ytterligare kommer verksamheten in med sina åsikter, från de som faktiskt ska använda 
lokalerna. Några träffar skedde tillsammans med kommunen efter att anbudet lämnats in, men 
dessa träffar kunde inte riktigt inkludera alla beslut på detaljnivå. Här fanns möjligheten för 
kommunen att påverka anbudet om önskemålet uppstått, till exempel att ändra i planlösningen 
och så vidare. Detta förutsätter längre anbudstid för justering av förslaget. Det som hade 
kunnat förbättras i projektet var om verksamheten vävdes in ännu mer så att en rektor kunde 
framföra önskemål från personal och elever.  
 
Upphandling på Öland:  
Processen som Öland kommuns upphandling var uppstyrd på var ett bra upplägg för att få 
med kommunen och verksamheten för förändringar i anbudets detaljer. När upphandlingen 
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vunnits var tanken att PDSI skulle tillsammans med kommunen, skolverksamheten och 
fastighetsägaren skapa en projektgrupp. I cirka 3-6 månader skulle projektgruppen sitta och 
göra justeringar i förslaget. I anbudet fanns en hyresnivå som hängde ihop med byggnadens 
totala projektkostnad, hyresnivån sattes efter hur mycket skolan kostade att uppföra i 
slutändan. Om justeringarna innebär en större projektkostnad så skulle hyran öka i förhållande 
till förändringen, vice versa om projektkostnaden sänktes så skulle hyran minska med samma 
villkor.  

3.7.3 Tillvägagångsätt vid upprättande av nyproducerad grundskola som ska hyras 
NCC PDSI tycker att förhandlat förfarande är bra, har man börjat där har man bra typ av 
upphandlingsform. Det är viktigt att man gör en prekvalificering från kommunens sida, alltså 
att man i ett tidigt skede väljer ut tre aktörer som får gå vidare i processen. Alla som ska 
lämna anbud tar fram egna förslag för skolorna själva och det är en kostsam process att 
kalkylera och rita fram en skola, och det känns lite onödigt om det skulle vara 20 aktörer som 
gör det. Därför är det bättre att kommunen gör en prekvalificering och väljer ut 3 aktörer som 
de tycker är mest kvalificerade och mest lämpade att uppföra en ny skola och får lämna 
anbud. När anbudet är lämnat kan kommunen sätta sig med anbudsgivaren och förhandla om 
vissa detaljer i anbudet (projektering efter inlämnat anbud).  
 
Vid avtal är det bra att kontrakten hålls rena och tydliga. Att ha 100 % indexering för att hålla 
samma värde över tid är att föredra. Det är en onödig risk för fastighetsägaren om 
indexeringen ligger på exempelvis 70%, då riskerar förvaltaren tappa värde utifrån hur 
framtida inflationen kommer att se ut och kommer därför ta en högre hyra mot kommunen än 
vid 100 % indexering. Hyresgästen står för förbrukningsparametrarna (el, vatten, värme) 
eftersom det är hyresgästen som påverkar hur mycket som förbrukas, detta är även bättre för 
miljön. Ska fastighetsägaren stå för förbrukningsparametarna kommer en ytterligare höjd tas 
på den förväntade förbrukningen, detta kommer leda till hyran ökas på grund av tilläggen för 
osäkerheterna i kontraktet. Avtalstid bör sättas så långt som möjligt, cirka 25–30 år. Det är bra 
med lång avtalstid eftersom en skola inte köps för potentiell värdeökning om x antal år, de 
som vill investera i skolor vill ha en stabil avkastning under en lång tid; desto längre avtalet är 
desto lägre avkastningskrav kan fastighetsägaren sätta. För hyresgästen leder detta till 
billigare hyra och att skollokalen säkerställs under en längre tid. 
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4 RESULTAT OCH ANALYS 
De större kommunerna som intervjuades; Örebro, Västerås och Kungsbacka har samtliga hög 
tillväxtgrad och överbeläggning på sina grundskolor redan idag. Förmågan att bemöta behovet 
påverkas av respektive kommuns ekonomiska situation samt andra faktorer som befintliga 
skolfastigheters renoverings- och underhållsbehov eller om detaljplaner behövs tas fram eller 
ändras. För att minska på beläggningsgraden upprättar kommunerna tillfälliga paviljonger, en 
kostsam och dessutom provisorisk lösning. 

4.1 Elevprognos och beläggningsarbete 
Även om de större kommuner vi intervjuade upplevde att friskolor försvårar elevprognosen 
ser de positivt på avlastningen avseende beläggningsgraden. Samtidigt uttrycks viss oro över 
kommunens ansvar vid eventuell nedläggning av privat skolverksamhet eftersom kommunen 
enligt skollagen är ytterst ansvarig för att säkerställa grundskoleklass åt alla elever. Västerås 
Stad och Örebro kommun ansåg att det fria skolvalet försvårar beläggningsarbetet då 
kommunen har svårt att förutsäga skolors beläggning innan önskemål om grundskoleplacering 
inkommit till kommunen. När önskemålen inkommit upplever Örebro kommun den 
efterföljande utplaceringsprocessen som komplicerad. 
 
Av de större kommuner som intervjuades uppgav samtliga att de har överbelagda 
grundskolefastigheter redan idag och oavsett policy hyr in paviljonger för att minska på den 
högsta beläggningsgraden. Undantaget är Öckerö kommun, urvalets minsta kommun. De 
upplever att de har kontroll på beläggningsläget men har garderat sig för en eventuellt ökad 
framtida beläggning genom att bygga sin nya skola med en kapacitet för 100 fler elever än 
vad nuvarande beläggningsgrad visar. 
 

4.2 Pedagogik och flexibla skollokaler 
Den pedagogiska utvecklingen medför nya krav och förutsättningar för skolans lokaler i 
egenskap av arbetsmiljö för elever och skolpersonal. En utveckling kommunen försöker 
bemöta genom flexibla lokaler med varierande storlek och utförande av läroytor. 
Förhoppningen är att kunna samnyttja lokaler till olika ämnen men också att lokalerna lätt ska 
kunna anpassas till ett annat användningsområde. En annan faktor som påverkar 
planlösningen är att kommuner vill ha möjlighet att kunna hyra ut delar av sina lokaler till 
föreningsliv, medborgare och privata aktörer efter skolans verksamhetstid.  

4.3 LOU 
En majoritet av de intervjuade upplevde upphandlingsprocessen vid tillämpning av LOU som 
resurskrävande. Möjligheten att göra undantag från LOU vid hyra av grundskolefastighet 
innebär ett stort risktagande för båda parter. För kommunen är det svårt att på förhand 
säkerställa att lokalerna uppfyller de specifika krav som kommunen ställer på sina 
skolfastigheter eftersom de inte får påverka fastighetsägaren. För den privata fastighetsägaren 
utgör den största risken att de färdigställer en fastighet anpassad till de myndighetskrav som 
ställs specifikt på grundskolefastigheter innan de har ett underskrivet hyresavtal med 
kommunen. 

4.4 Markbrist 
En utmaning många av de intervjuade kommunerna ser är bristen på kommunal mark vilket 
påverkar kommunernas möjlighet att upprätta skolfastigheter. Västerås Stad ser på sin 
situation pragmatiskt och anpassar sina lösningar från situation till situation. Alla Örebro 
kommuns skolfastigheter ägs av kommunens privata skolfastighetsbolag Futurum men 
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kommunen har ingen uttalad policy rörande inhyrning av skolfastigheter. Kungsbacka 
kommun upplever situationen som svår men ser ändå fortsatt eget ägande som en hållbar 
lösning. Öckerö kommuns beslut att sälja den kommunala marken till en privat aktör 
grundade sig i en rad faktorer. De huvudsakliga var dels att kommunens ekonomi var 
ansträngd och inte klarade större investeringar, att kommunen såg positivt på samspelet med 
privata sidan vad gäller tidsvinster i projekterings- och produktionsskedet och det potentiella 
kompetens- och erfarenhetsutbytet. 

4.5 Inflytande 
Att gå från eget ägande till hyrande av skolor upplever några av kommunerna begränsar 
möjlighet till inflytande lokalmässigt sett. Samtidigt uppger de privata fastighetsägarna att de 
inte invänder mot lokalmässiga förändringar eller tillbyggnader så länge myndighetskraven 
uppfylls. Västerås Stad upplever att de har fått sina önskemål om lokalanpassningar 
tillgodosedda i de grundskolor kommunen hyr av privata fastighetsägare. 
 
Kommunen har planmonopol och kan därför bestämma vad och hur marken ska nyttjas. Det 
innebär att mark som kommunen i detaljplanen avsatt för kvartersmark för allmänt ändamål 
inte får bebyggas med annan verksamhet såsom bostäder. Det gjorde Öckerö för marken där 
Björkö skola ska upprättas och även Örebro kommun ser positivt på den möjligheten. 

4.8 Samverkan 
Partnering har samtliga kommuner erfarenhet inom och har använts i flera av deras 
lokalprojekt. Bland fördelarna nämndes utbytet av kompetens och erfarenhet mellan parterna 
samt att arbeta mot samma mål. Öckerö valde att inkludera skolverksamheten i ett tidigt skede 
för att lokalen ska vara anpassad och fungera så effektivt som möjligt för de som sen ska 
utnyttja den. Ett synsätt som delas av PDSI som även de ser en fördel i att bli inkluderade i ett 
tidigt skede för att eliminera eller minimera eventuella risker. 
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5 DISKUSSION 
Potentiella risker som en del kommuner ser med hyrande av grundskolefastigheter från 
privata fastighetsägare har andra kommuner lösningar på. De risker som inte kan regleras med 
lagar och regler borde kunna avtalas fram så att båda parters behov och önskemål tillgodoses. 
 
Eftersom situationen redan idag lett till tillfälliga paviljonglösningar även hos kommuner som 
helst önskar äga sina fastigheter har behovet av flexibla lösningar från privata aktörer redan 
identifierats och nyttjats även av dessa kommuner. Precis som hyrandet av en nybyggd 
skolfastighet styrs av en avtalstid är även paviljonger en tidsreglerad lösning. 
 
Även vid en färdigställd grundskola finns det på sikt en möjlig vinst vid hyrande från en 
privat fastighetsägare både tidsmässigt och ekonomisk vid tillbyggnad eller annan större 
lokalförändring. Vid privat hyrande behöver inte den privata fastighetsägaren till skillnad från 
en kommunalägd skola göra en upphandling enligt LOU för att få arbetet utfört utan kan fritt 
anlita entreprenörer för att utföra arbetet. Det snabbar på processen och kommunen slipper 
kostnaden som en LOU-upphandling av entreprenaden innebär. 
 
Den förväntat minskade ekonomiska tillväxten i Sverige kommer med stor sannolikhet även 
påverka landets kommuner negativt. Det begränsar i sin tur kommunernas ekonomiska 
förutsättningar för upprättandet av grundskolefastigheter. Att sälja av kommunal mark till 
privata aktörer för exempelvis grundskoleverksamhet skulle innebära frigörande av kapital för 
kommuner (6). Det bör dock ses som ett sporadiskt såväl som kortsiktigt alternativ som ger ett 
tillfälligt ekonomiskt tillskott eftersom tillgången på kommunal mark är begränsad. För de 
kommuner där det redan idag råder brist på kommunal mark behövs andra lösningar för att 
tillgodose behovet av fler grundskolefastigheter. Genom att hyra av privata aktörer kan 
kapitalet som annars hade bundits upp i fastigheten nyttjas till annat. 
 
Oavsett om kommunen hyr en grundskoleverksamhet av ett kommunalt eller ett privat bolag 
kommer denne att vara belagd med ett avkastningskrav. Sannolikt har en privat 
fastighetsägare ett högre avkastningskrav eftersom verksamhetens syfte är att vara 
vinstdrivande. Ett kommunalt bolags ändamål grundar sig i att verksamheten ska verka för 
samhällsnyttan. Samtidigt har en privat fastighetsägar större valfrihet vad gäller leverantörer, 
entreprenörer och andra yrkesgrupper som rör arbeten med fastigheten. Den privata 
fastighetsägaren slipper den ekonomiska och tidskrävande processen att upphandla enligt 
LOU. Det skulle kunna ge upphov till såväl tidsmässiga som ekonomiska vinster. 
 
De risker kommunerna uppger vid hyrandet av en privat aktör rör mest osäkerheten med ett 
nytt samarbetssätt och fördelningen av inflytande och ansvar över lokalernas utförande samt 
den andra partens avsikt med affärsrelationen. Risker som går att bemöta redan i 
upphandlingen och avtalsförhandlingen. Att säkerställa att den privata fastighetsägaren har 
långsiktig syn på samarbetet. Utförs avtalsförhandlingen på ett utförligt sätt med tydliga krav, 
förväntningar och förtydliganden kring ansvarsområden undviks missförstånd och 
feltolkningar för båda parter. 
 
Vid utgånget hyreskontrakt ställs båda parter för potentiella risker. Att enas om en ny hyra 
eller vad effekten blir utifall att någon av parterna inte vill förlänga kontraktet. Kommunen 
kan genom detaljplanen styra över vilken verksamhetstyp som får bedrivas på tomten vilket i 
kombination med verksamhetsanpassningar som gjorts på lokalen begränsar den privata 
aktörens alternativ. Antingen att hitta en friskola som hyresgäst eller att utveckla en tids- och 
kostnadseffektiv process för att anpassa lokalen för annan typ av verksamhet. 
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6 SLUTSATS 
Den rådande bristen på skolfastigheter i Sverige i kombination med att befolkningsprognosen 
för barn i grundskoleålder visar på fortsatt ökning, är en komplex fråga för landets kommuner 
att lösa. Kommunerna har dessutom olika förutsättningar ur bland annat ekonomiskt, 
segregations- och tillväxtperspektiv. 
 
Även om kommunerna till stor del har en liknande process med elevprognos och 
kapacitetsutredning fram till att beslut kan fattas om upprättandet av en ny grundskola, skiljer 
sig synsättet på tänkbara lösningar avseende ägaren till fastigheten. Vissa kommuner har en 
fastställd policy om enbart eget ägande av sina grundskolefastigheter medan andra har en 
pragmatisk inställning. 
 
Att tillgodose behovet av skollokaler är en förutsättning för att grundskoleelever ska kunna 
fortsätta erhålla sin obligatoriska utbildning. En utbildning som utgör en av samhällets 
grundläggande verksamheter med sin nära anknytning till demokratins grund och värderingar. 
En pragmatisk syn på lösningar till skolbristen med hjälp av en marknadsmix tillsammans 
med privata aktörer där alla parter, kommunala såväl som privata, tillsammans bidrar med 
sina kompetenser borde ligga i alla parters intresse. 
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BILAGA 1 – Intervjustruktur Kommuner 
  
Är det ok med dig att vi spelar in och återger delar av intervjun i vårt examensarbete? Vi skriver 
för Universitet i samarbete med NCC.  

  
1. Hur ser beläggningen av grundskoleplatser ut i er kommun i dagsläget? Hur långt fram 
lägger ni en beläggningsprognos och hur ser den ut för er?  

  
2. Hur ser era planer ut för att hantera beläggningsläget? Hur ser ert 
lokalförsörjningsarbete ut i kommunen, har ni en lokalförsörjningsenhet, ett kommunalt 
bolag etc.?   

Annie lokalförsörjningsprocess.   
• Följdfråga: Varför har ni valt just det upplägget?  

a. Har ni alltid gjort på detta sätt, eller har ni förändrat arbetssättet de senaste åren 
och i så fall varför?  
b. Anar att antalet friskolor gör det lite svårare att planera, hur hanterar ni det? 
Samarbetar ni med friskoleaktörerna.   

  
3. Vart vänder ni er för inhämtning av den fakta och kunskap som ligger till grund för era 
beslut angående framtida grundskolefastigheter?  Hur tillförlitlig är den statistik ni fått 
under de senaste åren. Hur hanterar ni den eventuella skillnaden?  
Vänder ni er till några externa aktörer vid framtagandet av funktionsprogrammet eller har 
ni all expertis internt som krävs?  

  
4. Hur involveras verksamheten, och hur identifieras verksamhetens behov? Ser ni att 
olika skolor i kommunen kan se olika ut beroende på vad ”verksamheten” önskar eller vill 
ni att alla skolor ska ha liknande lärmiljöer (standardlösning)?  

a. Ser ni några utmaningar med att medborgarna vill att alla skolor ska ha samma 
nivå på standarden? Skulle det bli ett problem i staden om man byggde en fin skola 
med bra miljöer ute och inne med tanke på "rättviseperspektivet"?  
   

5. Har ni ett kontinuerligt samarbete med närliggande kommuner i frågor som rör 
lokalförsörjning? Hur ser samarbetet ut i så fall och hur upplever ni att er kommun och era 
invånare gynnas av det?  
Om inte, hur hade ni önskat att ett sådant samarbete såg ut?  

  
a. Har kraven ni ställer på era framtida skollokaler förändrats och i så fall på vilket 
sätt? Hur har läroplanen påverkat kravställningen? Förändras kravställningen 
beroende på kommunens ekonomi över tid? Vilka behov prioriterar ni mest?  

  
6. Hur ser fördelningen ut på era grundskolefastigheter? Hur många av fastigheterna äger 
ni själva, hyr av kommunala fastighetsbolag eller privata fastighetsbolag?  

  
För de som äger skola:  
  

a. Vad har era argument varit för fortsatt ägandeskap?  
b. Har ni någon gång funderat på att hyra istället för att äga?  
c. Vilka faktorer behöver uppfyllas för att ni kan tänka er att hyra istället?  
d. Vilka möjligheter/fördelar ser ni med att hyra från en privat aktör?  
e. Vilka risker/nackdelar ser ni med att hyra från en privat aktör?  
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f. Följer ni upp kostnaden per respektive skola? Kostnad/elev? Ser ni några 
svårigheter med det? Ser ni något samband mellan högre kostnad och hög 
måluppfyllelse? (förutsätter då att den högre kostnaden beror på bättre standard 
inte att man nödvändigtvis har väldigt många kvm per barn)  
g. Hyr ni in andra typer av lokaler, t ex förskolor, äldreboende etc isåfall varför 
denna skillnad?  

  
För de som hyr av privat aktör:  
  
a. Har ni hyrt någon/några av era skolfastigheter från det att de var nybyggda?  
b. Vad har era argument varit för att hyra av en/flera privat/a aktör/er?  
c. Med vilken typ av entreprenadform eller samverkansform har dessa projekt 
utförts? Tex partnering som samverkansform etc.  
d. Hur lång hyresavtalstid har satts?  
e. Hur länge har ni hyrt skolfastigheter av en privat aktör och vad har resultatet av 
detta blivit? Har det förekommit att ni hyrt en skolfastighet och sen valt 
att inte förlänga avtalet, i så fall vad berodde det på?  
f. Vad ser ni för mätbara resultat kopplade till förändringen (ex: prestation, 
ekonomi, förmåga att rekrytera ny personal etc.)  
  
För de som hyr av kommunala bolag:  

a. Vad låg bakom beslutet att starta ett kommunalt bolag, för ägande och drift av 
skolfastigheter?   
b. När fattades beslutet?   
c. Vad var era förväntningar när ni bolagisera verksamheten, hur har utfallet varit?  
d. Vad ser ni för mätbara resultat kopplade till förändringen (ex: prestation, 
ekonomi, förmåga att rekrytera ny personal etc.)  
e. De kommunala bolagen har oftast ägardirektiv (från kommunen), hur 
påverkar det samarbetet er emellan?  

  
7. Hur ser ni på att alternativen kan vara komplement till varandra? Att man kan få en 
bra marknadsmix genom att hyra vissa skolfastigheter och äga andra? Ser ni andra effekter 
som att ni frigör kapital för investering i andra av era verksamheten för att skapa en 
attraktiv kommun?  

  
8. Vilka skulle du säga är de största skillnaderna mellan att hyra från en privat aktör 
respektive ett kommunalt bolag? Hur skulle ni lösa den beställarkompetens som skulle 
ställas på er och vilken kompetens anser ni att det rör sig om? Förändras 
den kravsättningen om ni istället skulle välja att hyra?  

  
9. I vissa rapporter lyfter man att det har gått snabbare att få en skola på plats/ i drift när 
man hyr den istället för att man bygger den själv – kan det stämma? Och vad tror ni då att 
det beror på?  

  
10. Hur är skicket på era skolfastigheter? Hur ser behovet av underhåll ut? (hårda 
parametrar t.ex. byggnadsrelaterat, slitage. Mjuka parametrar t.ex. arbetsmiljö)  

  
11. Har ni något/några planerade nybyggnation/er av grundskolefastigheter?  
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12. Flexibiliteten kan påverka nyttjandegraden, hur ser ni på möjligheten med flexibla 
lokaler? Vad är flexibilitet för dig? Flytta väggar, vikväggar, hyra mer/mindre, använda 
lokalen till annat?  

  
13. I snitt har en grundskola ca 220 elever, har ni som kommun någon idé om 
vilken skolstorlek som är mest optimal, kan det vara en idé att hyra mindre skolor och äga 
större skolor? – kan vara smart att hyra mindre skolor som är lättare att avyttra då 
elevantalet sjunker alt en friskola etablerar sig  

  
14. Oftast så har skolan en låg nyttjandegrad, hur arbetar ni för att höja den?  

  
a. Skulle det vara lättare att samutnyttja lokalerna om det är en privat aktör som 
äger den?  
b. Vilka möjligheter ser ni här?  

i.Civila samhället (föreningar etc)  
ii.Vandrarhem på sommaren?  

iii.Catering etc matsalen?  
c. Om nyttjandegraden går upp tror ni att det hade påverkat hyran och på så sätt 
möjliggöra en skola med högre kvalitet men med en lägre kostnad?  

  
15. Hur stor påverkan har kommunens policy på det slutgiltiga beslutet? Säg om det skulle 
vara en situation där det vore överlägset fördelsmässigt att hyra fastigheten än att äga den, 
skulle ni ta den möjligheten även fast policyn kanske säger tvärtom?  

  
16. Vilka faktorer väger ni in vid beslutet om att upprätta en ny grundskola, hur ser 
beslutsprocessen ut? Vilka grunder baseras beslutet på om att antingen bygga en ny skola 
eller att renovera/rusta upp den befintliga skolan?  

  
17. Hur är er uppfattning och erfarenhet om partnering eller OPS(offentlig privat 
samverkan)?  
  
18. Till er som har nybyggda skolor:  
Hur har följden av nybyggda lokaler varit? Har resultatet från elevernas prestationer 
förändrats? Hur i sådana fall? Är det lättare att rekrytera behöriga lärare till en ny attraktiv 
skola, med bra arbetsmiljö?  

  
19. Om ni skulle välja att hyra era skollokaler, tänker ni er då att kommunen projekterar 
fram ett hus som sedan en fastighetsägare får bygga? Eller kan man tänka sig att 
verksamheten, arkitekt, fastighetsägare och entreprenör samarbetar och tar fram ett 
gemensamt förslag och att man då tar tillvara på allas kompetenser i ett tidigt skede. Och 
att man s a s säkerställer att arkitektens förslag är kopplat till given budget?  

  
20. Är det något som ni tycker att vi borde ha frågat, som vi har missat?  

  
Om intervjuobjekten:   
  

1. Vad har du för befattning och arbetsuppgifter i ditt arbete?  
2. Hur ser din erfarenhet ut i branschen?  
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BILAGA 2 – Intervjustruktur Privata Fastighetsbolag 
  

Är det ok med dig att vi spelar in och återger delar av intervjun i vårt examensarbete? Vi skriver 
för Örebro Universitet i samarbete med NCC.  
  

1. Vad ser ni för potential i grundskolfastighetsbranschen med tanke på hyrandet från 
privata aktörer?  

  
2. Får man med verksamheten i ett tidigt skede i samarbetet?  

  
3. Önskar eller ser ni fler fördelar i att alla skolor ska ha liknande lärmiljöer 
(standardlösning med moduler)?  

  
4. Hur många av fastigheterna hyr ni ut till kommuners grundskoleverksamhet i 
dagsläget?  

  
5. Ser ni något samband mellan de kommuner som valt att hyra av er? Storleksmässigt, 
geografisk, politisk styrning etc?  

  
6. Vilka orsaker tror ni ligger bakom vissa kommuners tveksamhet inför att hyra av en 
privat aktör? Vad vill ni föra fram för argument till de kommuner som ställer sig 
tveksamma till att ta steget och hyra grundskoleverksamhet av er som privat aktör?  

  
7. Vad tror ni är orsaken till att kommuner tenderar att hyra in annan verksamhet 
(exempelvis äldreboenden, förskolor) och inte grundskoleverksamheten?  

  
8. Hur brukar era hyreskontrakt vara utformade? Omfattning (förvaltning, drift, optioner, 
funktioner etc.)?  

  
9. Har ni sett mätbara resultat kopplade till nybyggda grundskoleverksamheten avseende 
exempelvis, elevers prestation/betyg, skolans rekryteringsattraktion?  

  
10. Hur ser ni på att alternativen kan vara komplement till varandra? Att man kan få en 
bra marknadsmix genom att kommunen hyr vissa skolfastigheter och äger andra?  

  
11. Vilka skulle du säga är de största skillnaderna mellan att hyra från en privat aktör 
respektive ett kommunalt bolag?  

  
12. I vissa rapporter lyfter man att det har gått snabbare att få en skola på plats/ i drift när 
man hyr den istället för att man bygger den själv – kan det stämma? Och vad tror ni då att 
det beror på?  

  
13. Uttrycker era grundskolehyresgäster någon skillnad i skick på era fastigheter jämfört 
med sina egna, ägda? (hårda parametrar t.ex. byggnadsrelaterat, slitage. Mjuka parametrar 
t.ex. arbetsmiljö)  

  
14. Har ni något/några planerade nybyggnation/er av grundskolefastigheter och i så fall 
vart, i vilka kommuner?  
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15. Flexibiliteten kan påverka nyttjandegraden, hur ser ni på möjligheten med flexibla 
lokaler? Vad är flexibilitet för dig? Flytta väggar, vikväggar, hyra mer/mindre, använda 
lokalen till annat, avgränsande inredning/möbler?  

  
a. I snitt har en grundskola ca 220 elever, har ni som privat 
aktör någon uppfattning om vilken skolstorlek som är mest optimal, kan det vara 
en idé att hyra mindre skolor och äga större skolor? – kan vara smart att hyra 
mindre skolor som är lättare att avyttra då elevantalet sjunker alt en friskola 
etablerar sig  

  
16. Oftast så har skolan en låg nyttjandegrad, medverkar ni aktivt för att försöka höja 
den?  

a. Hur påverkar det privata ägandet samutnyttjandet av lokalerna?  
b. Vilka möjligheter ser ni här?  

i.Civila samhället (föreningar etc)  
ii.Vandrarhem på sommaren?  

iii.Catering etc matsalen?  
c. Om nyttjandegraden går upp tror ni att det kan påverka hyran och på så sätt 
möjliggöra en skola med högre kvalitet men med en lägre kostnad?  

  
17. Har ni olika nivåer på avkastningskrav beroende på hyresgäst (ex. avtalstid eller 
verksamhetstyp)? Hur placerar sig kommunen på den skalan i så fall?  
  
18. Är det något som ni tycker att vi borde ha frågat, som vi har missat?  
  

Om intervjuobjekten:   
  

1. Vad har du för befattning och arbetsuppgifter i ditt arbete?  
3. Hur ser din erfarenhet ut i branschen?  
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BILAGA 3 – Intervjustruktur NCC AB, PDSI 
Är det ok med dig att vi spelar in och återger delar av intervjun i vårt examensarbete? Vi 
skriver för Örebro Universitet i samarbete med NCC. 
 

1. Skulle du vilja utveckla lite vad PDSI är för något?  
• Hur länge har PDSI funnits och hur ser PDSI:s erfarenhet ut inom nybyggda 

grundskolefastigheter? 
• Hur ser processen ut i ett projekt när PDSI är med? Skiljer sig något?  

 
2. Vilka fördelar finns för kommunerna om de väljer att hyra nyproducerade 
grundskoleverksamheter av en privat fastighetsägare? Ekonomiskt, lokalmässigt etc. 
 
3. På vilka sätt kan en privat aktör som kommer in i ett så tidigt skede som möjligt 
påverka projektets potential och i slutändan resultat?  
• Vilka yrkesroller och erfarenheter bör samarbeta för att lösa de behov och utmaningar 

som kan uppstå vid utformningen av en skolfastighet respektive upprättandet av 
hyresavtal? 
 

4. Varför tror du/ni att hyreslösningar inte är vanligare idag än vad det är?  
 
5. Vad finns det för samband mellan de kommuner som väljer att hyra? Politiska block, 
storstäder etc? 
 
6. Vad har du för råd att ge kommuner som går i hyrestankar? Vad ska de se över i sin 
nuvarande grundskoleverksamhet? 
 
7. Vad finns det för några gemensamma nämnare mellan dagens nybyggda skolor vad 
gäller utformning? Färre korridorer, flexiblare multifunktionella salar… 
 
8. Vilka är de vanligaste anledningarna till att kommuner väljer att bygga nya 
grundskoleverksamheter? (slitna befintliga, utbyggnadsbehov, elevboom, förmåga att 
attrahera/rekrytera fler lärare…) 
 
9. Vad finns det för bevis på att skolmiljön påverkar elevernas inlärning och välmående? 
 
10. Hur ser ett optimalt byggprojekt ut om ni skulle få välja allt, jag tänker på samverkan, 
upphandling, hyreslösning, förvaltning osv?  
• Vilken avtalstid är att rekommendera och varför? 

  
Om intervjuobjekten:   
  

1. Vad har du för befattning och arbetsuppgifter i ditt arbete?  
2. Hur ser din erfarenhet ut i branschen?  

 


