
	  

 
 
DEGREE PROJECT,  
REAL ESTATE AND CONSTRUCTION MANAGEMENT   
ECONOMICS  
MASTER OF SCIENCE, 30 CREDITS, SECOND LEVEL 
STOCKHOLM, 
SWEDEN 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  Bör kommuner äga eller hyra sina skollokaler? 
 
 

                     
                            
Chanel Braddon 
Elin Westergren 
                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 TECHNOLOG DEPARTMENT OF REAL ESTATE AND CONSTRACTION MANA 

ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
	  

DEPARTMENT OF REAL ESTATE AND CONSTRUCTION MANAGEMENT 
	  



	  

Master	  of	  Science	  Thesis	   	  

 	  
 	  
Title  Should municipalities in Sweden own or rent 

their public school premises? 
Author(s) Chanel Braddon and Elin Westergren 
Department 
 
Master Thesis number 

The Department of Real Estate and 
Construction Management 
TRITA-FOB-ByF-MASTER-2016:32 

Archive number 438 
Supervisor  Fredrik Brunes 
Keywords Public schools, owning, renting, social  

economic value 
 	  
	  

Abstract	  
According to the conducted survey the majority of municipalities in Sweden own their municipal 
school premises, and only a few municipalities hire that type of premises. The reason why 
municipalities own their schools varies. In many cases it will depend on one or more of the 
following reasons; because of political reasons, because they have "always done so”, because of 
policies to own social infrastructure, or because it is considered more economically feasible. In 
theory, the claim that it will be cheaper to own since a private operator requires a premium to 
make profit, is correct. Traditionally, municipalities have also been able to borrow money 
cheaper than private operators.  
 
Reasons that some municipalities instead choose to rent their school premises is for instance due 
to the long-term benefits that the renting option brings. A building will for instance be erected 
faster if the municipality, instead of a traditional procurement, chooses the renting-procurement 
alternative. A faster erected building can have socio economic advantages. In addition, the 
municipality does not lock up a large portion of capital in real estate. Similar to private investors, 
municipalities has a limit for lending of capital. The rent option of community buildings in 
general, and school buildings in particular, can therefor enable investments in other buildings that 
contribute to the municipality's attractiveness. More tax revenue leads to the possibility of 
investing more in social and traditional infrastructure. The study showed no significant cost 
difference for renting versus owning.  
 
With the increased population and need of new school premises it is important that municipalities 
conduct investment analysis and base their decisions on the option that is most economically 
advantageous. Allowing a long-term private operator to construct and rent out the new school 
should therefore be seen as an option for more municipalities in Sweden, municipalities should 
hence conduct economic comparing calculations for the two options. The economic assessment, 
and later the action plan for future school constructions, should be based on the municipality's 
economic conditions. The assessment should also most probably result in a mix between renting 
and owning schools, to promote, inter alia, competitiveness and quality. 
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Sammanfattning	  
Enligt den kartläggning som genomförts framkom det att flertalet kommuner i Sverige äger sina 
kommunala skollokaler och endast ett fåtal kommuner hyr den typen av lokaler. Anledningen till 
att kommuner äger sina skollokaler varierar men beror i många fall på en eller flera av följande 
orsaker; på grund av sitt ideologiska styre, för att “de alltid gjort det”, för att kommunen har som 
policy att äga sina samhällsfastigheter, eller för att det anses vara ekonomiskt fördelaktigt. I 
teorin stämmer påståendet att det blir billigare att äga eftersom en privat aktör är vinstdrivande 
och därför kommer kräva en premie på sin affär. Traditionellt sett har även kommuner kunnat 
låna pengar billigare än privata aktörer. Anledningar till att vissa kommuner istället väljer att hyra 
sina skollokaler kan bero på de kort och långsiktiga fördelar som hyra-alternativet frambringar. 
Det kan till exempel gå snabbare att uppföra en skola om kommunen väljer att utlysa en 
hyresupphandling istället för en vanlig utförandeentreprenad. Rent samhällsekonomiskt kan det 
vara fördelaktigt att skolan står klar så snabbt som möjligt samt att kommunen inte låser upp för 
stor andel kapital i fastigheter. Kommuner har dessutom, precis som privata investerare, ett 
lånetak som försvårar en alltför stor kapitalanskaffning och med tanke på Sveriges rådande och 
kommande tillväxttakt kan ett allt för stort fokus på att äga bli en utmaning. Genom att välja 
hyraalternativet av samhällsbyggnader generellt, och för skolbyggnader i synnerhet, kan 
möjliggöra alternativa investeringar som bidrar till kommunens attraktivitet och därigenom 
lockar fler medborgare. Mer skatteintäkter leder till möjligheten att investera ytterligare i social 
och traditionell infrastruktur. I realiteten skiljer sig inte kostnaderna för att hyra kontra äga 
märkvärt men med den befolkningstillväxt och befolkningsprognos som i dagsläget beskrivs bör 
investeringsbedömningen utgå ifrån de alternativ som är mest samhällsekonomiskt fördelaktigt. 
Att låta en långsiktiga privata aktör uppföra den nya skolan för att sedan hyra tillbaka den bör 
således vara ett fördelaktigt alternativ för fler kommuner i Sverige. Istället för att göra som man 
”alltid har gjort” bör det vara självklart att genomföra samhällsekonomiska jämförelsekalkyler för 
de två alternativen.  
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1. Inledning/ Bakgrund 
1.1 Befolkningsökning och behovet av nya samhällsfastigheter 
Under 2015 ökade befolkningen i åtta av tio svenska kommuner och befolkningsökningen spås 
fortsätta öka, inte minst på grund av flyktingtillströmmingen. Under 2016 beräknar man att 
ungefär 150 000 nyanlända kommer att flytta till Sverige (Migrationsverket, 2015). En ökande 
befolkning ökar trycket på välfärdssamhället och samhällsplaneringen. Både gamla och nya 
medborgare skall både bo någonstans samt ha tillgång till alla andra samhällsfunktioner. Ett utav 
Sveriges största byggbolag har för att på ett översiktligt sätt kunna spå framtida behov, tagit fram 
en beräkningsmodell som beräknar behovet av bostäder och andra samhällsfastigheter som 
inflyttningsvågen tillsammans med organisk befolkningstillväxt förväntas generera. Om 
utvecklingen fortsätter i enlighet med dagens prognoser kommer det inom fem år att behövas 
400 000 nya bostäder och 250 nya grundskolor. (Skanska, 2015). 

  
 
Figur 1. Behov av bostäder och andra samhällsfastigheter till följd av befolkningstillväxt. (Skanska, 2015) 
*Genomsnittligt antal boende per lägenhet i flerbostadshus enligt SCB och Boverket är 2. 

1.1.1 Brist på grundskolor 
Sverige är ett välfärdssamhälle där gratis skolgång ingår i medborgarnas servicepaket och där 
grundskolan dessutom är obligatorisk för alla barn, skolplikt förklaras närmare i bilaga 4 - 
Begrepp. I flera kommuner i landet råder det idag skolbrist vilket enkelt uttryckt innebär att det 
finns fler barn i skolålder än antalet skolplatser. En jämförelse mellan den senaste elevprognosen 
och beslutade skolbyggen i Stockholms kommun visar till exempel att det om åtta år kommer 
saknas runt tolv medelstora grundskolor (SvD, 2014). Om det inte finns tillräckligt många skolor 
blir befintliga skolor trångbodda vilket påverkar utbildningens kvalitet och på lång sikt Sveriges 
arbetskraft och välfärd.  
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Antalet barn i skolålder, 7–15 år, är dessutom en grupp som förväntas öka de närmaste 20 åren. I 
mitten av 2030-talet beräknas det finnas mer än 30 procent fler barn i skolåldern än idag, se tabell 
1 (SCB, 2015). Elevtillströmningen har visserligen en positiv sida för kommunen då det innebär 
fler medborgare, men tillströmningen kan även skapa problem då de råder brist på skollokaler. 
 
Tabell 1. Befolkningsstatistik för Sverige år 2014 samt prognos för 2030 och 2060 (SCB, 2015).  

 2014 Prognos 2030 Prognos 2060 

Folkmängd 9 747 000 11 385 000 12 903 000 

Antal i skolåldrarna 7-15 964 000 1 252 000 1 358 000 

 
I takt med att man bygger fler bostäder byggs det inte alltid en ny skola (SvD, 2014). 
Anledningar till detta kan vara för att det är svårt att prognostisera platsbehovet framöver, för att 
det är kostsamt och för att det tar lång tid. När elevtillströmningen sedan uppdagas blir det ofta 
brådskande och eftersom det tar ungefär två till fyra år innan en skola står klar blir kommunen 
ofta tvungen att lösa lokalbehovet provisoriskt med paviljonger som dessutom tenderar att bli 
permanenta. Skolor är dessutom relativt dyra fastigheter med en hel del restriktioner och krav vad 
gäller skolgårdar, ventilation, bespisning och gymnastik. För mindre kommuner ligger inte 
kostnaden för en ny skola inom ramen för kommunens investeringsbudget (SKL, 2016). Skolor 
måste byggas även då det är dyrt, men investeringar av denna storlek innebär att kommunens 
budget måste ses över, allokeras om och kapitalanskaffning krävs.  

1.1.1.2 På vilket sätt skolbristen yttrar sig 
Innan äga eller hyraperspektivet tas upp ytterligare utreds huruvida de åligger skolbrist eller inte. 
Skolverket rekommenderar 14 kvm BTA per elev och dessa kvadratmetrar skall täcka ytor för 
specialsalar, bibliotek, toaletter, matsal, storkök, förråd, korridorer, trapphus, elevhälsa, 
expedition och personalutrymmen. BTA är summan av alla våningsplanens area och begränsas av 
de omslutande byggnadsdelarnas utsida (Sweco, 2014).  
 
Den senaste statistiken från skolverket och SCB gällande kvadratmeter per elev är från läsåret 
2010/2011, efter det har det inte gjorts några mätningar då man anser att skolytan varierar kraftigt 
beroende på om det är en gammal eller ny skola. Statistiken visar att snittet 2010/2011 i Sverige 
för kommunala skolor låg på 19 kvadratmeter BTA per elev (Skolverket, 2014). Som visas i figur 
2 nedan ligger samtliga län över rekommendationen på 14 kvadratmeter BTA per elev. 
Stockholms län och Dalarnas län är bland de län som har lägst kvadratmeter per elev.  
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Figur 2. Kvm BTA/elev läsåret 2010/2011 (endast kommunala grundskolor) (Skolverket, 2010). *Anledningen till 
varför det inte tagits fram statistik på detta de senaste åren är för att det är svårt att jämföra skolyta då gamla skolor 
kan vara designade med stora långa korridorer etc. 
 
Antal elever i Sverige har sedan 2010/2011 ökat medan antalet skolenheter sedan 2012 har 
minskat och avstannat, se tabell 2 nedan (Skolverket, 2015). Trendlinjerna går således emot 
varandra. Enligt tabell 2 var elevantalet 2010/2011 886 487 stycken och elevantalet 2015/2016 
985 620 stycken. Elevantalet har således ökat med cirka 100 000 elever på fem år och endast 200 
skolenheter* har tillkommit (totalt).  
 
Tabell 2. Skolenheter, elever läsåren 2010/11–2015/16 (Skolverket, 2015) och trendlinjer. 
*En skolenhet utgör en administrativ enhet där undervisning bedrivs och där det finns en rektor som ansvarar för 
ledningen och samordning.**Efter år 11/12 gjordes indelningen om och antalet friskolor ökade. 

 År Antal skolenheter totalt 
(inkl. friskolor) 

Antal elever i Sverige  

  10/11 4 626 886487 

  11/12** 4 616 888658 

  12/13 4 909 899185 

  13/14 4 887 920997 

  14/15 4 845 949460 

  15/16 4 845 985620 

Trend- 
linjer                        

 
Det finns inga data på exakt hur mycket kvadratmeter skola som har adderats de senaste fem åren 
men givet 2010:s snitt på 19 kvm per elev bör cirka 2 000 000 kvm skola har adderats (200 skolor 
á 10 000 kvm). Om detta är sant är verkar problemet således inte vara trångboddhet över landet 
sett utan snarare det faktum att skoleleverna är ojämnt fördelade över kommunerna. Den senaste 
tiden har det även varit ojämnt vilka kommuner som tagit emot nyanlända medborgare och 
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framförallt barn, något som påverkar kommunens behov av skollokaler. Av den svenska 
grundskolans elever var läsåret 2014/2015 fem procent nyinvandrade. En undersökning gjord av 
SCB visar att fyra procent av grundskolorna i Sverige tog emot en tredjedel av alla nyanlända 
elever. (DN, 2015). 

 
Eftersom rapportens kartläggning under empiravsnittet har använt en indelning av 
kommungrupper i Sverige kan även tabell 3 vara intressant att analysera. Tabellen visar att 
Storstäder, Varuproducerande kommuner och Glesbygdskommuner växer och tar dessutom emot 
en stor andel nya medborgare, vilket bör betyda att det är främst där behovet av nya skolor finns. 
 
Tabell 3. Skolenheter och elever per kommungrupp läsåret 2015/16, medelvärden för kommungrupper (kommunala 
skolor) (Skolverket, 2016). 

Kommungrupper Antal 
skolenheter 

Antal 
elever 

Antal elever per 
skolenhet 

Antal asylsökande 
elever 

Storstäder 124 40 054 323 391 

Förortskommuner till storstäder 15 4 009 277 23 

Större städer 38 7 918 209 76 

Förortskommuner till större städer 8 1 548 205 14 

Pendlingskommuner 7 1 321 187 26 

Turism- och 
besöksnäringskommuner 

9 1 191 132 27 

Varuproducerande kommuner 9 1 409 162 46 

Glesbygdskommuner 6 698 120 21 

Kommuner i tätbefolkad region 13 2 245 178 43 

Kommuner i glesbefolkad region 11 1 762 158 53 

 

1.2 Hur kommer nya skolor till? 
Oavsett om en kommun behöver uppföra en ny skola på grund av trångboddhet, brist på 
skolplatser, förväntad befolkningsökning eller ett nytt planerat bostadsområde behövs initialt ett 
politiskt beslut tas. Givet att upp emot 250 skolor behöver byggas inom fem år blir nästa fråga på 
vilket sätt dessa nya skolor skall komma till och i förlängningen hur de skall ägas för att 
kommunerna bäst skall allokera sin budget. Ska kommunen själv låta uppföra en ny skola för att 
sedan äga den, eller skall kommunen anlita en privat aktör som projektutvecklar och bygger 
skolan för att sedan låta kommunen hyra den?  Äga/hyra begreppen förklaras närmare i bilaga 4 - 
Begrepp. 
 
Det förstnämnda tillvägagångsättet är det traditionella sättet och har historiskt sett varit det enda 
alternativet för kommuner i Sverige. Vid detta alternativ, när kommunen undersöker möjligheten 
att bygga en ny skola, ser de över kommunens kapital och finansieringsutrymme i relation till 
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budgeterad investeringstakt. De ser även över hur skuldsatta de är, likviditet och hur mycket 
utrymme de har till nya lån.  
Att hyra är ännu relativt nytt men har blivit allt vanligare, framför allt för samhällsbyggnader som 
till exempel äldreboenden och trygghetsboenden. Kommuner som väljer att låta privata aktörer 
uppföra samhällsbyggnader har tagit ett strategiskt beslut om detta. Många gånger väljer 
kommunen i de fallen ut kommunal mark och genomför en hyresupphandling där vinnaren får 
förvärva marken till ett förutbestämt pris och sedan teckna hyresavtal med kommunen. (SKL, 
2016). 

1.2.1 Kommunens investeringsbeslut och samhällsekonomiska bedömningar 
Skall kommunen äga skolan kostar det dem i form av kapitalkostnader och drift och 
underhållskostnader. Äger kommunen skolan finns även fastighetens värde med i kommunens 
tillgångsbalans, vilket den inte gör i hyresalternativet. Skall kommunen istället hyra skolan 
utformas ett vanligt hyreskontrakt där kommunens kostnader för lokalerna är en årshyra, antingen 
i form av varm- eller kallhyra beroende på kontraktets utformning. Hyra skolor förklaras närmare 
i bilaga 4 - Begrepp. Den avtalade hyran täcker byggnadens framtida drift och oftast 
underhållskostnader. 
 

 
Figur 3. Schablonbild som visar hur en kalkyl ser ut vid hyra respektive ägaalternativet. (Fredrik Brunes, 2016. 
Kostnaden representerar inte miljoner kronor. 
 
Att bygga en ny skola kostar kommunen pengar men till skillnad från ett vanligt företag ser 
investeringsbedömningen annorlunda ut. Ett vinstdrivande företag räknar på en investering 
utifrån framtida kassaflöden medan en kommun endast får försumbara kassaflöden av 
investeringar på samhällsbyggnader. Inom infrastruktur är det vanligt att man upprättar 
samhällsekonomiska kalkyler och bedömningar för att avgöra vilket alternativ som är mest 
ekonomiskt fördelaktigt. Man räknar till exempel på om samhället tjänar på att bygga en bro där 
det tidigare kört en färja. En liknande bedömning av alternativen äga eller hyra 
samhällsbyggnader har aldrig tidigare gjorts. (Intervju med SKL, 2016). 

1.2.2 Var får kommunerna sina pengar ifrån? 
Grunden till kommunernas kapital kommer från det kommuninvånarna betalar i form av 
kommunalskatt. Eftersom investeringsbehovet i kommunerna varierar över tid gör även behovet 
av kapital det, vilket medför att den kommunala skatten inte alltid räcker för att täcka 
kostnaderna för kommunens hela verksamhet. Då det inte är möjligt att höja skatten när och hur 
mycket man vill är kommunerna tvungna att söka finansiering från banker eller andra finansiella 
institut som till exempel Kommuninvest vilket är en frivillig medlemsorganisation som idag 
samlar 90 % av Sveriges kommuner. Organisationens mål är att tillsammans arbeta för starkare 
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kreditvärdighet vilket möjliggör en mer fördelaktig gemensam upplåning som i nästa led blir till 
en förmånlig utlåning till enskilda kommuner. (Kommuninvest, 2016). 
 
Statsbidrag är en ytterligare form av pengar som kommunerna får av staten. Hur mycket pengar 
en kommun får i statsbidrag är beroende av hur många invånare kommunen har. Riktade 
statsbidrag som har blivit allt vanligare handlar oftast om mindre summor och punktinsatser. 
(Timrå kommun, 2011). 
 
Ska kommunen äga skolbyggnaden tar de själva investeringen för den. I många fall äger till 
exempel det kommunala fastighetsbolaget själva fastigheten och låter sedan kommunens 
skolverksamhet hyra skolan till självkostnadspris. Man får således pengar av varandra men alla 
enheter och pengar är i slutändan kommunala. Skolor får pengar per elev från staten, den så 
kallade skolpengen, begreppet förklaras mer utförligt i bilaga 4 - Begrepp. Denna ska dock gå till 
att driva själva verksamheten. (Kungliga tekniska högskolan, 2012). 

1.2.3 Upphandlingsformer 
I både äga och hyrafallet upphandlar kommunen skolans utförande enligt Lagen om Offentlig 
Upphandling. Begreppet beskrivs i bilaga 4 - Begrepp. I de fall kommunen skall äga skolan 
kommer de att offentligt upphandla antingen endast själva byggandet av skolan 
(utförandeentreprenad), eller både projektering och byggande av skolan (funktionsentreprenad). 
Det vanligaste är att kommunen äger marken och använder sig av någon utav dessa två 
upphandlingsformer. Använder de totalentreprenad utser de själva en projektledare som för 
kommunen/byggherrens talan. (Chalmers tekniska högskola, 2007). Äger kommunen marken 
kallas överenskommelsen vanligen för markanvisningsavtal.  
(Kungliga tekniska högskolan, 2015a). 
 
Om kommunen istället beslutar att hyra den nya skolan upphandlas en funktionsupphandling med 
tillhörande hyresavtal som anger hyresklausuler och hyrestid. Inte sällan anges markens 
köpeskilling i detta avtal. Hyran för att hyra funktionen “en skola för x antal elever” bestäms av 
det lägsta anbudet. Den årliga hyran är antingen angiven i procent eller i reella tal och är 
vanligtvis en funktion av den initiala byggkostnaden, projekteringskostnader, ändrings- och 
tilläggsarbeten, köpeskilling för mark, vinstmarginaler, inflationsberäkningar, avsättningar för 
underhåll, hyrestid m.m. (Kungliga tekniska högskolan, 2015b) 
 
På senare år har det även uppkommit alternativ till de klassiska upphandlingarna där utföraren 
samarbetar med andra aktörer genom så kallad partnering, eller samverkan. Begreppen 
förtydligas i bilaga 4 - Begrepp. Detta innebär förenklat att man frångår den traditionella 
beställare- och entreprenörsrollen och istället bildar en gemensam organisation för projektet med 
gemensam ekonomi och mål. Två aktörer som typiskt sett ingår dessa samverkansavtal är privata 
fastighetsägare och byggbolag. (Skanska, 2015). 

1.3  Utvecklingen av frågan äga eller hyra samhällsfastigheter  
Historiskt sett har den offentliga sektorn i Sverige till stor del själva ägt de samhällsfastigheter i 
vilka dess verksamheter bedrivits. De gånger den offentliga sektorn faktiskt hyrt in lokaler att 
bedriva verksamhet i har det endast vidtagits som en provisorisk lösning för att täcka ett tillfälligt 
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behov. De senaste 20 åren har dock inställningen i den offentliga sektorn förändrats och en del av 
fastighetsbeståndet har sålts av till privata aktörer (Lind & Lundström, 2010). En anledning till 
varför försäljningar av offentliga verksamhetslokaler sker i större utsträckning nu är även den 
förändrade inställningen hos den privata sektorn. Tidigare har privata aktörer sett på 
samhällsfastigheter som tillgångar utan något direkt värde eftersom dessa fastigheter traditionellt 
sett har varit speciellt anpassade för den verksamhet som bedrivits i dem och därför ansetts som 
en sämre investering på grund av begränsad likviditet. Risken förenad med köp av 
samhällsfastigheter har därför ansetts vara för stor i förhållande till förväntad avkastning.  
 
Denna inställning har förändrats då kommunen anses vara en långsiktigt betalande hyresgäst och 
allt eftersom vinstmöjligheterna blivit större på grund av en ökad efterfrågan. Detta har medfört 
att det utöver ett ökat intresse att bygga samhällsfastigheter numera även är intressant att äga 
samhällsfastigheter. Att denna utveckling sker visar sig kanske tydligast i det ökande antal 
fastighetsbolag som idag väljer att specialisera sig på tillhandahållandet av lokaler för 
samhällsservice (NAI Svefa, 2011). Även om kommunen och marknaden är mer mogen nu för 
vad gäller privat ägande av äldreboenden till exempel, är det betydligt färre skolor som ägs av 
privata aktörer. I empirikapitlet presenteras den nuvarande situationen som framkommit under 
kartläggningen av om kommuner äger eller hyr skolor idag.  

1.3.1 Vilka aktörer uppför skolor som kan hyras? 
Det är inte bara projektutvecklande och förvaltande fastighetsbolag som är intresserade av att 
vinna anbuden, utan även byggbolag med projektutvecklande enheter. Om det är ett 
fastighetsbolag eller ett byggbolag som vinner påverkar den fortsatta arbetsgången för projektet. 
Är det ett fastighetsbolag som vinner måste de i sin tur upphandla ett byggbolag för själva 
utförandet om detta inte är en verksamhet de har inom sin egen organisation. Är det istället en 
projektutvecklande verksamhet inom ett byggbolag som vinner upphandlingen har de troligtvis 
den expertis som behövs inom företaget och näringskedjan blir kortare vilket leder till att färre 
ska räkna in sin vinst, något som i teorin bör innebära lägre anbud. Mest intressant blir det därför 
självklart för byggbolag att själva projektutveckla skolan då mer ansvar och mer risk ofta innebär 
större vinster. I fallen där ett byggbolag projektutvecklar en fastighet åt en kommun som ska vara 
hyresgäst och inte avser äga fastigheten själv säljs den vidare till ett fastighetsbolag som förvaltar 
den. Detta sker ofta i ett mycket tidigt skede av processen. Fastighetsbolaget köper då produkten 
utifrån vad den kan kommer att avkasta under en förutbestämd tidsperiod. Byggbolagets vinst blir 
mellanskillnaden mellan köpeskillingen och investeringskostnaden. (Skanska, 2016). 

1.4 Syfte 
Detta examensarbete syftar till att undersöka huruvida kommuner vid nybyggnation av 
kommunala skolor bör äga eller hyra fastigheterna, samt vilka för- och nackdelar 
respektive alternativ innebär. Examensarbetet innefattar bland annat en kartläggning av dagens 
läge, det vill säga om kommunerna äger eller hyr sina skollokaler idag och varför de valt det ena 
eller andra alternativet. Investeringsbedömningen och till viss del den samhällsekonomiska nyttan 
med respektive alternativ behandlas även. Rapporten har för avsikt att mynna ut i ett antal 
rekommendationer till kommuner som står inför valet mellan äga eller hyra vid nybyggnation av 
skolor.  
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1.5 Avgränsning 
Denna rapport har avgränsats till att endast gälla nybyggda kommunala grundskolor och inte 
friskolor, förskolor eller gymnasium, se förklaring på skolbergreppen under bilaga 4 - Begrepp. 
Den huvudsakliga anledningen till detta är för att friskolor redan idag i de flesta fall bedrivs i 
privat ägda lokaler. Förskolor, dagis och gymnasium bedrivs även de många gånger i privat ägda 
lokaler varför det blir mest intressant att undersöka den kommunalt ägda grundskolan. 
Definitionen av en kommunal skola förklaras närmare i bilaga 4 - definitioner och begrepp.  
 
Rapporten kommer i de fall det anses nödvändigt att förklara och jämföra skolexemplet med 
andra samhällsfastigheter. Då frågeställningen behandlar nybyggnation kommer olika 
entreprenadformer att nämnas, inte grundligt då valet av entreprenadform inte är rapportens 
fokus.  

1.6 Disposition  
Inledning och bakgrund – Avsnittet, som återfinns ovan, ämnar ge läsaren insikt i ämnet och 
bakgrunden till varför frågeställningen är relevant att besvara. Tanken är att läsaren skall få 
förståelse för hur det går till när en kommun beslutar att bygga en ny skola samt huruvida den 
skall hyras eller ägas. Beroende på vilket av alternativen kommunen väljer kommer den 
offentliga upphandlingen att se annorlunda ut.  
 
Metod - Denna del av rapporten tar upp tillvägagångsätt för att svara på vår frågeställning. Här 
nämns även vilka metoder som har använts samt motiverar varför dessa har valts. Utöver en 
motivering för vald metod diskuteras även potentiella för- och nackdelar eller risker som kan 
finnas för valda metoder.  
 
Teori - I teoridelen behandlas den information som framkommit under vår litteraturstudie. Här 
sammanfattas det som går att läsa av andra författare vilka berört det aktuella ämnet huruvida 
organisationer ska äga eller hyra sina verksamhetsfastigheter. Teoridelen är mer allmängiltig och 
inte begränsad till specifikt skolfastigheter utan tar upp fler typer av verksamhetslokaler.  
 
Empiri - I empiridelen redovisas dels vår kartläggning av kommunerna och dels resultatet av de 
intervjuer som genomförts med nyckelpersoner från både offentlig och privat verksamhet. Utöver 
ovanstående presenteras även en genomgång av de tre kommunfallen där en grundligare studie 
har utförts. 
 
Analys och diskussion - I denna del sammanställs och analyseras den information som 
framkommit i teori- och empiridelen. Den sammanvägda informationen från samtliga delar 
utmynnar i en sammanställning över för- och nackdelar med att hyra respektive att äga 
skolfastigheter samt en rekommendation till kommuner hur de kan tänka i frågan.  
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2. Metod 
I rapporten används den vetenskapliga ansatsen som kallas deduktion, vilket enkelt uttryckt 
innebär att man med hjälp av data prövar befintlig teori. Teorin innefattar de tidigare forskare har 
skrivit om argument för och emot att äga kontra hyra. I empiristudien prövas sedan om de som 
framkommit under intervjuerna överensstämmer med verkligheten. Eftersom tidigare forskning 
inom det här området rör samhällsfastigheter i stort och inte skolfastigheter specifikt kommer en 
diskussion föras kring möjligheten att applicera den allmänna teorin på det specifika fallet att 
göras.   

2.1 Litteraturstudie 
Då rapporten använder en deduktiv ansats är det viktigt att till en början tillskaffa sig så mycket 
kunskap som möjligt kring ämnet samt vad den befintliga teorin säger, varför en litteraturstudie 
har genomförts. Teorin om huruvida en verksamhet skall äga eller hyra sina verksamhetslokaler 
är något som behandlats ett flertal gånger i olika skrifter. Att kommuner säljer av sitt privata 
fastighetsbestånd för att låta privata aktörer äga byggnader för viktiga samhällsfunktioner är 
däremot ett fenomen som endast förekommit i dryga 20 år och därför fortfarande är relativt nytt 
och inte alltför välbeprövat varav det heller inte skrivits mycket på området. Den litteratur som 
behandlar ämnet för den svenska marknaden är främst avhandlingar skrivna av professorer vid 
Kungliga Tekniska högskolan samt en utredning som Lind & Brunes genomfört på uppdrag av 
Sveriges Kommuner och Landsting. Övriga teorier i ämnet är huvudsakligen information hämtad 
från utländska forskares artiklar i tidskrifter som Journal of Corporate Real Estate och Journal of 
Property Investment & Finance. Det bör understrykas att den teori som tas upp speglar beslut att 
äga eller hyra verksamhetslokaler generellt och inte är specifikt inriktad på konsekvenserna för 
kommunala skolbyggnader.  

2.1.1 Historisk data 
De data som använts som underlag i rapporten består av en fördjupning av olika 
finansieringsmodeller för skolor, offentliga upphandlingar samt statistisk information om bland 
annat elevunderlag och befolkningstillväxt i Sverige. Information är hämtad från respektive 
kommun, Skolverkets hemsida samt Statistiska centralbyrån, SCB. 

2.2 Kvalitativ undersökning  
För att jämföra teori och verklighet genomfördes en fallstudie där tillvägagångssätt, 
bakomliggande tankar och orsaker till varför de utvalda kommunerna valde att göra som de 
gjorde vid byggandet av en ny kommunal grundskola. Staffanstorp och Linköping valdes till 
fallstudien för att de bygger eller i närtid har byggt skolor med hyresupplägg. Skara valdes till 
fallstudien för att fungera som motpol till hyresupplägget då de valt att bygga en ny skola för att 
själva äga.  
 

Den kvalitativa undersökning som genomförts har skett genom intervjuer av olika slag. Avsikten 
är att genom en bredd av intervjupersoner, försäkra sig om att få med samtliga intressenters 
åsikter och argument i frågan.  Därför har personer i ledande positioner både inom privata bolag 
såsom Hemsö, Klövern och Skanska, samt representanter från de tre fallkommunerna 
Staffanstorp, Skara och Linköping intervjuats. Intervjupersonerna kan därmed kategoriseras 
enligt följande; 
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• Kommuntjänstemän  
• Representanter för fastighetsbolag 
• Representanter för projektutveckling inom byggbolag 

Med våra tre fallkommuner Staffanstorp, Skara och Linköping, samt med fastighetsägare och 
andra projektutvecklande byggbolag hölls längre och mer formella intervjuer även om 
intervjustrukturen var semistrukturerad med en hel del öppna frågor. På grund av det geografiska 
avståndet skedde samtliga intervjuer över telefon. De semistrukturerade intervjuerna hade en bas 
av öppna frågor att utgå från som skickades ut till respondenten i förväg som grund för en bredare 
diskussion. Frågorna skickades ett par dagar innan för att intervjupersonerna skulle få chansen att 
tänka och reflektera över sina svar. Det är naturligtvis givande att få genomtänkta svar men det 
kan även finnas en fara i att skicka frågorna i förtid då de kan misstolkas när de inte presenteras 
muntligt och även lätt kan bli överanalyserade.  
 
Så kallade öppna frågor valdes då svaren kan variera i karaktär och informationsmängden kan 
vara svårt att förutsäga i förväg. En nackdel med öppna frågor kan vara att det är svårt för den 
som intervjuar att processa och få med all information som delges. För att få med det viktiga i 
varje intervju spelades därför intervjuerna in för eget bruk. Intervjuerna transkriberades dock inte 
då det ansågs för tidskrävande i relation till vad det tillför studien.  

2.3 Kvantitativ undersökning  
Utöver detta har 71 kommuner kontaktats via telefon för den kartläggning som gjorts över 
nuvarande ägandeform av skolfastigheter i Sveriges kommuner. Förutom att de kontaktade 
kommunerna har fått svara på hur många skolenheter de har och hur många som hyrs respektive 
ägs, har de ställts ett antal frågor angående ägandeformen på deras kommunala skolfastigheter 
och inställningen till en framtida privatisering av fastigheterna. Frågorna och svaren presenteras i 
empirikapitlet 4.1. För information om hur kommunerna valdes ut, se punkten 2.1.3 Urval 
kommuner nedan.  

2.3.1 Urval kommuner 
Då det inte finns någon befintlig sammanställd data på exakt hur många skolenheter varje 
kommun hyr respektive äger är det information som insamlats och sammanställts på egen hand. I 
och med att Sverige består av 290 kommuner och att tiden för rapportens färdigställande var 
begränsad gjordes ett slumpmässigt urval som statistiskt fick representera Sverige.  
 
I rapporten används det som kallas bundet slumpmässigt urval med kluster, vilket enkelt förklarat 
innebär att det totala urvalet först delas in i undergrupper utifrån vald fördelningsmetod och 
sedan dras ett slumpmässigt urval ur varje grupp. I klusterindelning valdes det att utgå från den 
uppdelning Sveriges Kommuner och Landsting har gjort utifrån vissa strukturella egenskaper 
kommunerna besitter, bland annat befolkningsstorlek, pendlingsmönster och näringslivsstruktur. 
Kommunerna är indelade i tio grupper som ser ut som följer; Storstäder, Förortskommuner till 
storstäderna, Större städer, Förortskommuner till större städer, Pendlingskommuner, Turism- och 
besöksnäringskommuner, Varuproducerande kommuner, Glesbygdskommuner, Kommuner i 
tätbefolkad region och Kommuner i glesbefolkad region. En kort beskrivning av varje grupp 
återfinns i bilaga 1 - Kommungrupper.  
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Inom dessa kommungrupper gjordes sedan ett slumpmässigt urval där ett antal motsvarande cirka 
30 % från varje kommungrupp slumpades fram med hjälp av slumpfunktionen i Excel. 
Anledningen till det slumpmässiga valet inom de förbestämda grupperna var få med kommuner 
med olika karaktär och förutsättningar, med en geografisk spridning och av varierande storlek. 
Genom att göra valet utifrån grupperna får man större spridning i antalet rika/ mindre rika 
kommuner då till exempel glesbygdskommuner ofta har minder skattebetalande invånare och ett 
mindre antal invånare med mycket höga inkomster. Detta kan även påverka vilken politisk 
styrning kommunen har. Av de kommuner som kontaktades visade sig 44 % vara vänsterstyrda, 
25 % alliansstyrda och 31 % av kommunerna styrda av en blocköverskridande koalition (SKL, 
2016).  
 
Efter att ha fastställt urvalet kontaktades samtliga kommuner via telefon för att samla in data över 
hur många av de kommunala grundskolorna som bedrivs i kommunalt ägda lokaler kontra privat 
ägda lokaler samt för att ställa följdfrågorna.  
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3. Teori 
I det här avsnittet kommer den litteratur som studerats att presenteras. Litteraturen består till 
största del av artiklar i vetenskapliga tidskrifter som behandlat huruvida företag generellt sett bör 
äga eller hyra de lokaler de bedriver sin verksamhet i.  

3.1 Äga eller hyra 
[...] A municipality that reconsiders its appropriate mix of asset ownership, in light of its service 
priorities and its mission, may decide to sell off some of the housing stock or municipal 
enterprises that it owns, in order to reinvest the sale proceeds in assets (like the public water or 
wastewater system) that are more critical to its mission. It is possible to consider this choice 
within a budgetary framework, but it seems more natural and useful to analyze it as a portfolio 
choice (Kaganova & Nayyar-Stone, 2000 se Vermiglio 2001). 
 

I artikeln Public property management in Italian municipalities gör författarna en uppdelning 
mellan vad de kallar “core business” och det som generellt kallas för “asset management”. 
Fastigheter inom kategorin “core business” är fastigheter som tillhandahåller service till 
medborgare, antingen direkt genom till exempel skolor, fängelser, sjukhus etc., eller indirekt 
genom fastigheter för administrativa syften, kommunhus etc. (Vermiglio, 2011). Beslutet att äga 
eller hyra sina lokaler kan ses som en avvägning mellan att “purchasing an asset and purchasing 
the use of space” (DiPasquale & Wheaton, 1992 se Barkham & Park, 2011). Beslutet är viktigt 
och ses av vissa som det mest kritiska investeringsbeslutet som ett företag tar (O´Mara, 1999 se 
Barkham & Park, 2011).  
 
Enligt en översyn av argumenten för äga kontra hyra fastigheter som presenteras i artikeln 
Owning vs Leasing of real properties in the Swedish public sector (Lind & Lundström, 2010) ska 
viktiga avgörande faktorer i frågan vara;  
 

● Hur bra så kallade principal agent problem i hyra alternativet kan hanteras 
● Hur stora transaktionskostnaderna blir för hyra kontra äga 
● Hur enkelt det är att resa nödvändigt kapital 
● Hur respektive part utvärderar riskerna relaterade till förändringar i fastighetens värde 
● Hur väl verksamheten är på att avyttra tillgångar 
● Hur väl verksamheten är på förvaltning samt vilken tillgång man har till 

marknadsinformation 
● Fördelar och nackdelar med hänsyn till redovisnings- och skatteaspekter  

 

Enligt en undersökning som gjorts i England över huruvida företag bör äga eller hyra sina lokaler 
börjar företag sin utredning med att först jämföra kassaflödet för hyra respektive äga-alternativet 
diskonterat med företagets cost of capital. Dock finns det ett flertal variabler som har stor 
betydelse för beslutet men som inte enkelt bryts ner och kan användas i en kalkyl. Enligt O´Mara 
(1999) kan teoretiskt sett följande faktorer ha en inverkan på beslutet;  
 

● Fastighetens egenskaper  
● Företagets egenskaper  
● Företagets finansiella position och dynamiken på marknaden 



13	  
	  

En annan avgörande faktor kan vara graden av iordningställande och hur pass mycket en lokal 
måste anpassas efter den verksamhet som skall bedrivas eftersom företag tenderar att föredra att 
äga fastigheten i sådana fall. Ägande föredras även hos företag vars verksamhet har en lång 
tidshorisont. Undersökningen visade på att det, trots att många använder en ekonomisk kalkyl för 
beslutet att äga eller hyra, finns andra faktorer som är relevanta att ta hänsyn till. Resultatet 
stödjer alltså att finansiella och ekonomiska faktorer inte ensamma är avgörande för beslutet om 
man ska äga eller hyra sina verksamhetslokaler (Barkham & Park, 2011).  
 
Som nämndes tidigare anses valet mellan att äga eller hyra av många vara framförallt ett 
finansiellt beslut som företag tar. För vidare diskussion om detta väljer Golan i artikeln The own v 
lease decision - Myth and reality (1998) att introducera en situation där en byggnad uppförs 
specifikt för sin brukare eftersom fastigheten då är identiskt utformad oberoende av om den sedan 
kommer ägas eller hyras av sin brukare. Enda skillnaden mellan alternativen blir finansiell 
struktur och riskfördelning mellan involverade parter. Ett nybyggnadsprojekt genererar intäkter i 
form av framtida hyror samt fastighetens restvärde. Nuvärdet för framtida hyresintäkter är lätt att 
beräkna genom att diskontera dem med företagets låneränta. Restvärdet är betydligt svårare att 
uppskatta och brukar vara det som blir avgörande i upphandlingar. Den som räknar på högsta 
restvärde eller kräver lägst avkastning kommer antagligen att vinna upphandlingen. Golan (1998) 
menar därför att företag, när de står inför beslutet att äga eller hyra, kan resonera som så att om 
de värderar nuvärdet av restvärdet till högre än marknaden så kommer ägande se bättre ut än 
hyra, om inte gäller det motsatta. 

3.1.1 Flexibilitet 
Vanligt förekommande i litteraturen om att äga kontra hyra är att betona den ökade flexibilitet 
som hyra innebär, det anses lättare att anpassa, utöka eller lämna lokaler man hyr än som man 
äger. Traditionellt sett i de sale and lease back-transaktioner som förekommit har det handlat om 
hyreskontakt på runt 20 år vilket ger hyresgästen betydligt mindre flexibilitet mot om man äger 
fastigheten och är fri att sälja den vid behov. Detta kan delvis åtgärdas med att man i 
hyreskontrakten lägger in optioner att lämna vissa lokaler i förtid. 
 
När det är en fördel för företag att hyra sina verksamhetslokaler framför att äga dem kan vara om 
det är en viss osäkerhet förenad med framtidens behov. Om det är osäkerhet kring framtida behov 
kan det anses vara ett säkrare alternativ att hyra eftersom du inte binder upp kapital i en fastighet 
på samma sätt som vid uppförande och ägande. Att hyra lokaler innebär även en tydlighet i antal 
kvadratmeter man använder och kommuner kan på så sätt motiveras att maximera sina 
ytanvändning för att minska hyreskostnaderna. Äger kommunen istället sina fastigheter kan det 
många gånger leda till att man sitter på outnyttjade ytor som kostar pengar i form av drift- och 
underhåll. Hyr man lokaler skapar det en tydlighet kring exakt vad lokalerna kostar. Äger man 
istället fastigheten kan det vara svårare att förstå helhetsbilden av kostnaden eftersom olika 
åtgärder antagligen sprids ut och belastar flera av företagets konton.   
 
Golan (1998) menar att påståendet att hyra är mer flexibelt än ägande är en myt, vilken har 
repeterats så ofta att beslutsfattare numera tar det som sanning utan att ifrågasätta det. Flexibilitet 
kan enligt honom delas upp i likviditet (80 %) och kontroll (20 %) där likviditet ytterligare delas 
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in i företagets förmåga att ta igen investeringar som gjorts, i ekonomiska termer, och i företagets 
förmåga att göra det snabbt och till en liten kostnad. Förmågan att ta igen investeringar är helt 
beroende av fastighetens attraktionskraft hos andra, helt enkelt hur likvid marknaden är och vilket 
intresse det finns från andra investerare att köpa eller hyra fastigheten. Detta är till stor del 
beroende av standarden och läget för den specifika fastigheten samt var i fastighetscykeln man är 
vid tillfället för försäljning/omförhandling av hyreskontrakt. Huruvida fastigheten ägs eller hyrs 
av dess användare borde då enligt Golan (1998) vara helt irrelevant i det fallet och eftersom detta 
anses vara en betydande faktor vid avgörandet om en fastighets flexibilitet borde beslutet att äga 
eller hyra endast ha en begränsad inverkan på flexibiliteten.  
 
Möjligheten att snabbt avyttra en fastighet kan ha en inverkan på beslutet om att äga eller hyra 
där att hyra kan vara fördelaktigt. Detta menar dock Golan (1998) endast är fallet om hyresgästen 
faktiskt vill bli av med lokalen eftersom möjligheten att enkelt göra sig av med den annars går 
förlorad. Att hyra är därför endast mer flexibelt än att äga om behovet av lokalen matchas med 
hyreskontraktets längd. Att vilja gå ur ett kontrakt tidigare kan vara kostsamt och bidrar därför till 
att ägaalternativet blir mer flexibelt. Det sista kvarvarande argumentet för ökad flexibilitet är 
kontroll.  
 
Med kontroll syftar Golan (1998) på möjligheten att göra vad du vill med fastigheten när du vill. 
Som hyresgäst är du alltid i viss mån begränsad av ditt kontrakt i vad du kan göra och hur 
fördelaktigt kontraktet än må vara så uppnår det aldrig samma bestämmanderätt som ägande, 
alltså är ägande alltid mer flexibelt än hyra ur den aspekten. För att sammanfatta ovanstående 
konstaterar Golan (1998) att flexibilitet inte är en funktion av äga eller hyra utan snarare en 
funktion av fastighetens kvalité och att ägande alltid är mer flexibelt förutom i situationer där 
företaget vet på förhand hur länge de kommer ha användning av lokalerna och kan anpassa detta i 
hyreskontraktet. 
 
Kommuner har generellt sett stora fastighetsbestånd vilket borde medföra att argumentet att 
privata aktörer kan ha stordriftsfördelar som skapar större effektivitet och flexibilitet till skillnad 
från kommunen inte heller är speciellt applicerbart. Däremot kan en privat fastighetsägare drivas 
av andra och kanske till viss mån “starkare” incitament att vidta åtgärder som i större 
utsträckning minskar drift- och underhållskostnaderna eftersom de driver sin verksamhet i 
riktningen att vinstmaximera. Det skulle även kunna vara så att privata ägare kommer undan 
billigare eftersom de har större flexibilitet i upphandling av externa tjänster då de inte är tvungna 
att agera under den tids- och kostnadskrävande LOU (Lind & Brunes 2010). 
 
Att hyra medför inte bara att man kanske tänker till en extra gång hur mycket yta man faktiskt är i 
behov av för verksamheten och på så sätt drar ner på det som anses överflödigt. Det har även 
skrivits att risken finns att hyra istället kan leda till en överinvestering, faciliteter som kommunen 
annars inte hade haft råd med blir nu möjliga att genomföra eftersom den totala kostnaden blir 
svårare att utläsa och skjuts på framtiden (Lind & Lundström, 2010). 
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3.1.2 Riskhantering 
De risker som fastighetsägande kan innebära är bland andra tekniska risker, att när något måste 
repareras är det fastighetsägaren som tvingas ta den kostnaden. Det finns även en risk förenad 
med marknadsförändringar, hyr du lokaler är det alltid förenat med en osäkerhet om framtida 
hyresnivå medan det inte kostar fastighetsägaren mer att efterfrågan på lokaler ökar. 
Fastighetsägaren är dock utsatt för risken med fallande hyresnivåer eller minskad kapitalinkomst 
vid försäljning. Paradoxalt nog kan alltså både hyra och äga ses som sätt att skydda sig mot risker 
förenade med marknadsförändringar (Lind & Brunes 2010). 
 
När kommunen hyr en lokal är det alltid förenat med en risk för dem eftersom de i form av 
hyresgäst är utlämnad till hyresvärden och automatiskt hamnar i en svag förhandlingsposition när 
hyreskontraktet går ut. Det är en del av förklaringen till varför samhällsfastigheter historiskt ägts 
av sin brukare eftersom både fastighetsägaren och brukaren av fastigheten vet att brukaren har få 
alternativ till nuvarande lokaler vilket gör denne mer sårbar och utlämnad till fastighetsägaren. 
Samtidigt är det inte en enkelriktad risk eftersom fastighetsägaren i sin tur riskerar att förlora en 
stabil hyresgäst när kontraktet går ut. Risken får dock anses mindre för fastighetsägaren eftersom 
denne enklare kan ändra användningen på sina lokaler och hyra ut som kontor än vad det är för 
den kommunala skolan att hitta nya lokaler i närområdet utan att behöva bygga nytt. Enkelt 
uttryckt kan sägas att risken till viss del bestäms av hur marknaden ser ut, om efterfrågan eller 
utbudet är störst. En annan risk för kommunen om denne hyr lokaler är att fastighetsägaren säljer 
vidare fastigheten till en mindre seriös ägare och att problem med till exempel förvaltningen 
uppstår i och med det.  
 
Stenbeck tar i sin rapport PM angående ägande kontra hyra av verksamhetslokaler upp de 
potentiella risker som är förenade med valet att hyra sina verksamhetsfastigheter. Dessa är främst, 
som tidigare nämnts, den delvis utsatta position du sitter i som hyresgäst där din hyresvärd kan 
säga upp avtalet vilket i förlängningen leder till flytt eller högre lokalkostnader. Det finns även en 
osäkerhet i att inga garantier finns för vem som kommer vara fastighetens ägare under 
hyresperioden, fastigheten kan komma att säljas vidare till ny ägare men du som hyresgäst är 
fortfarande bunden av ditt kontrakt gentemot den nya ägaren. Ägare och hyresgäst kan även ha 
olika uppfattning om lokalens skick och eventuella investeringsbehov/upprustningsbehov 
(Stenbeck).  

 

3.1.3 Belåning och kapitalanskaffning 
Det mesta ägandet är även förenat med en belåning och som all annan belåning påverkar den 
även kommunen i form av osäkerhet kring framtida ränteutveckling vilket kan påverka andra 
områden av kommunens verksamhet. På grund av kommunens komplexa verksamhet är de även 
hindrade till viss del från möjligheten att enbart se till vad som är ekonomiskt mest rationellt. Ett 
vanligt antagande är att den offentliga aktören har ett lägre avkastningskrav än den privata 
eftersom deras risk att hamna i betalningssvårigheter anses relativt låg vilket medför att de får 
låna pengar billigare. Detta behöver dock nödvändigtvis inte stämma i och med dagens låga 
räntemiljö där en privat aktör kan få fram kapital relativt billigt samtidigt som riskmedvetandet 
och kravet på risktillägg minskat inom den privata sektorn. Offentlig och privat sektor kan därför 
ha ungefär samma avkastningskrav idag (Lind & Lundström, 2010). 
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Vissa författare anser att hyra kan ses som en alternativ form av finansiering medan andra hävdar 
att det snarare är ett komplement till lånefinansiering. Den senaste åsikten är att hyresfinansiering 
och lånefinansiering är perfekta substitut till varandra, en ökning av det ena leder till en 
minskning av det andra. Dock är det svårt att hävda detta perfekta samband eftersom det vid 
hyresfinansiering finns en viss ekonomisk riskkompensation i kontraktet som inte finns i 
låneavtal (Morais, 2013). 
  
Trots att det vid en första anblick kan ses vara stora skillnader i kostnaden mellan att äga eller 
hyra, där hyra är mer ekonomiskt till en början, kan alternativen efter en tid nå jämvikt och 
därefter slå över så att ägande blir mer ekonomiskt fördelaktigt ju längre brukaren använder 
fastigheten, se figur 4. Beroende på hur marknaden ser ut kan ägande fungerar som ett skydd mot 
inflation och fixera kostnaden till den initiala investeringen medan du som hyresgäst blir 
exponerad för ökningar på marknaden. När i tiden alternativen når jämvikt skiljer sig åt mellan 
olika marknader men brukar generellt ligga mellan 10-14 år. Att alternativen i längden inte skiljer 
sig signifikant från varandra gör det intressant att kärnan i beslutet ändå oftast är av finansiellt 
slag. Istället borde denna insikt öka betydelsen av andra faktorer i beslutet eftersom de har 
möjlighet att vara särskiljande för alternativen (Golan, 1998).  
 

 
Figur 4. Figuren visar att hyra alternativet är billigare till en början men att äga alternativet blir billigare med 
tiden, efter ca tio år. (Golan, 1998) 

3.1.4 Effektiv förvaltning och bättre kunnande 
Enligt Lind & Lundström (2010) är ytterligare faktorer som på ett rationellt sett kan förklara det 
ökade antalet samhällsfastigheter som säljs ut, riskhantering och asymmetrisk information. 
Sammanfattningsvis kan sägas att framförda argument till varför det vore mer rationellt för 
kommuner att hyra istället för att äga är att det innebär minskade drift- och underhållskostnader 
samt reducerad risk, speciellt när byggnationer är inblandade på något sätt. Det kan även skapa 
större incitament för kommunen att minska lokalyta vid behov samt att det kan leda till mer 
rationellt förvaltande av fastigheter med både offentliga och privata hyresgäster.  
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Sammanfattningsvis kan sägas att teorin till stor del kommer fram till att beslutet huruvida ett 
företag bör äga eller hyra sina lokaler är ett individuellt beslut som varje företag bör ta efter noga 
övervägande av de företagsspecifika förutsättningarna. Den teoretiska genomgången avslutas 
med en sammanställning som Golan (1998) gjort över de faktorer som har betydelse vid 
beslutsfattandet i frågan;  
 

1. Storleken. För att ett företag ska överväga att äga sina lokaler måste man fylla upp en 
normalstor fastighet. 

2. Planerat innehavande. Eftersom ägande endast är fördelaktigt om man nyttjar lokalerna 
under lång tid bör det endast vara ett alternativ om företaget planerar att nyttja dem i 
minst tio år. 

3. Osäkerhet i innehavande. Företaget kanske verkar i en osäker bransch där det är svårt att 
förutse plötsliga förändringar som kan skapa osäkerhet och medföra att man inte kan vara 
kvar i lokalerna lika länge som man först planerat. Om så är fallet kan ägande vara mindre 
aktuellt trots att företaget initialt tror sig behöva lokalerna under många år.  

4. Hur företagsspecifik lokalen måste vara. Ju mer företaget anpassar lokalen efter sin 
verksamhet desto viktigare blir det att även behålla kontroll över fastigheten. En 
hyresvärd kan i värsta fall komma att använda det mot dig när kontraktet är uppe för 
omförhandling.  

5. Aktuell marknadscykel. Ju svagare marknad desto bättre är det att låsa upp lokaler 
genom ägande. Ägande kan även vara en fördel på en överhettad marknad eftersom hyror 
har en tendens att vara högre än de nödvändigtvis behöver vara i sådana tider.  

6. Marknadspraxis. Vilken marknad du rör dig i och vad den marknaden har för regler och 
praxis när det kommer till utformningen av hyreskontrakt är avgörande för hur flexibelt 
och finansiellt fördelaktigt alternativet att hyra blir. I England är standardkontraktet till 
exempel 15 år medan Sverige har en mer flexibel inställning till hyreslängd. Vilka 
rättigheter du har som hyresgäst att sitta kvar efter utgånget kontrakt påverkar situationen 
för både ägaren och hyresgästen.  

7. Företagets närvaro i regionen. Hur stor närvaro företaget har i regionen påverkar 
sannolikheten att företaget fortsättningsvis över tid är beroende av lokaler i regionen. 
Generellt anses det mer attraktivt för företag att äga sina lokaler i lägen där de har stor 
verksamhet.  

8. Tillgänglighet till pengar. Om företaget har gott om pengar är det enklare och mer 
friktionsfritt att äga sina lokaler. Om företaget däremot har ont om pengar och tvingas 
vända sig till marknaden för kapitaltillskott tenderar de att vara mer reserverade mot att 
investera till rates under deras weighted average cost of capital.  
 

I figur 5 nedan har Golan (1998) studerat alternativen att ett företag äger eller hyr en specifik 
byggnad belägen i utkanten av London. I studien har han använt just de faktorer som framstod 
som viktiga parametrar i ovanstående stycke och tagit fram under vilka förhållanden det ena eller 
andra är mest fördelaktigt.  
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Figur 5. Exemplet ovan gäller en byggnad belägen i utkanten av London. Enligt tabellen framgår det att fem faktorer 
favoriserar ägande, tre faktorer är neutrala och endast en faktor favoriserar hyra. (Golan, 1998) 
 

3.2 Investeringsmodellen och samhällsekonomisk teori 
Den samhällsekonomiska kalkylmetoden har länge varit ett viktigt verktyg vid framtagandet av 
underlag för beslut inom infrastruktur. Med väl underbyggda beslut ökar sannolikheten att våra 
gemensamma och begränsade resurser används på ett effektivt sätt. Samhällsekonomisk nytta 
räknas fram genom att alternativ A är mer kostnadseffektivt än alternativ B. Fördelen med en 
samhällsekonomisk kalkyl framför en traditionell investeringskalkyl är att man i denna även kan 
inkludera aspekter som är mer svårberäknade och subjektiva. (Lind, 2014) 
 
Det finns ett antal begrepp som är vanliga i samband med samhällsekonomi;  
 

● Nytta 
● Kalkyl 
● Vinst 
● Lönsamhet 
● Bedömning  

 
För att säga något om den samhällsekonomiska nyttan bör man sammanställa effekterna av det 
ena respektive det andra alternativet i en samhällsekonomisk kalkyl. I kalkylen inkluderas alla 
positiva och negativa effekter av en åtgärd som kan värderas i pengar och där en vinst eller 
lönsamhet kan räknas fram. När en åtgärd får effekter som av någon anledning inte kan värderas i 
pengar, får kalkylen kombineras med en diskussion kring vad de icke värderade effekterna kan 
innebära, hur stora dessa bedöms vara och vilken effekt de får på den totala kalkylen. Det 
sammantagna resultatet kallas samhällsekonomisk bedömning och kan teoretiskt sett göras inom 
samhällets alla sektorer.  
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Det finns en hel del saker som är svåra att sätta en prislapp på, till exempel tid med vänner, 
hälsan, närmare till jobbet eller fördelen med att sitta i en nybyggd skola kontra en provisorisk 
paviljong. Bedömningen blir till stor del subjektiv. Precis som en privatperson har samhället 
begränsade ekonomiska och tidsmässiga resurser, varför en hel del beslut måste tas. Byggs en ny 
skola i ett redan bebott område blir effekten att många får närmre till skolan, men något annat 
kommer antagligen behöva rivas och buller och avgaser uppkommer under en tid. Byggs en ny 
skola kommer den förmodligen ta resurser och pengar från det nya stadsbiblioteket, den nya 
infartsvägen till staden eller det nya äldreboendet som riskerar att inte kunna byggas samtidigt.  
 
“Medan en privatekonomisk, företagsekonomisk eller statsfinansiell analys tar hänsyn till 
effekter som påverkar den enskilde individen, företaget eller statens finanser, tar den 
samhällsekonomiska analysen i princip hänsyn till alla effekter som påverkar alla individer i 
samhället. Förutom sedvanliga privat-, företags- eller statsekonomiska effekter ska även sociala 
konsekvenser finnas med i analysen, liksom effekter på miljön.” (SIKA, 2005). 
 
Det handlar således om att prioritera och utnyttja begränsade resurser där samhället behöver det 
som mest. Detta trots att allt kan låta lika viktigt och innefatta en viss osäkerhet då det finns 
aspekter som är svåra att prisbedöma. Den samhällsekonomiska bedömningen bör även utgå från 
hur lång tid man räknar den samhällsekonomiska nyttan på. Kortsiktigt kan det vara mer lönsamt 
att bygga en ny väg som gör att många kommer snabbare fram till jobbet, medan det långsiktigt 
kan vara mer lönsamt att satsa på social infrastruktur som gör att det blir kortare köer till 
sjukvården eller bättre utbildning i skolan. Den samhällsekonomiska bedömningen är totalt sett 
mest effektiv om bedömningen kombineras med någon form av ekonomisk kalkyl. (SIKA, 2005). 
 
Vid nyinvesteringar av skolor ingår i dagsläget inte en investeringsmodell som tar hänsyn till 
samhällsnyttan av att tillföra en skola och äga den, kontra tillföra en skola och hyra den. I teorin 
tas det upp fyra investeringskategorier som kommunen kan utgå från när det väljer att investera: 
expansionsinvesteringar, imageinvesteringar, anpassningsinvesteringar och reinvesteringar 
(Linneuniversitetet, 2013). Enligt Krause (Intervju 2016-03-22) representant på offentliga 
fastighetsrådet på Sveriges Kommuner och Landsting gäller inte dessa när en kommun beslutar 
om att bygga en ny skola och huruvida den skall hyras eller ägas. Någon samhällsekonomisk 
analys eller investeringsbedömningar vad gäller den här typen av fastighetsprojekt görs inte 
heller. 
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4. Empiri 
I det empiriska avsnittet presenteras resultatet från den kvantitativa samt kvalitativa undersökning 
som genomförts. Först presenteras resultatet av den statistiska kartläggning som är gjord över hur 
många kommuner som i dagsläget hyr respektive äger skolfastigheter. I samband med 
undersökningen ställdes även ett antal frågor. Dessa har sammanställts i följande avsnitt. Sedan 
följer den kvalitativa undersökningen som utgörs av en fallstudie. Delen inleds med en 
beskrivning av respektive fall och efterföljs av resultatet från intervjun med respektive kommun. 
Sist i den empiriska delen kommer resultatet från de intervjuer som genomfördes med privata 
fastighetsägare och byggbolag. 

4.1 Resultat av kartläggning och massintervjuer med kommuner  

4.1.1 Äger eller hyr kommunerna sina kommunala skolfastigheter idag? 
I dagsläget bedrivs grundskoleundervisning i samtliga 290 kommuner. 4045 av totalt 4 845 
skolor är kommunala ägda (2014/15), se figur 6. 
 

 
Figur 6. Skolenheter i Sverige 2014/2015 (SCB). 
 
I dagsläget äger de flesta kommuner sina skollokaler avsedda för obligatorisk grundskola. Utifrån 
stickprov på 71 slumpmässigt utvalda kommuner i landet (hur urvalet genomförts behandlas mer 
utförligt under kapitlet 2.3.1 Urval Kommuner) kan det konstateras att endast 12 % (11 av 71 
kommuner) hyr en eller flera skolor, se figur 7. 
 

 
Figur 7. Antal kommuner som äger alla sina skolenheter kontra antal kommuner hyrs en eller fler skolor i procent.  
(Egen undersökning).  
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Av våra tio kommungrupper (Förortskommuner till storstäderna, Större städer, Förortskommuner 
till större städer, Pendlingskommuner, Turism- och besöksnäringskommun, Varuproducerande 
kommuner, Glesbygdskommuner, Kommuner i tätbefolkad region, Kommuner i glesbefolkad 
region) var det fyra grupper som hyrde någon skola. Dessa är Förortskommuner till storstäderna, 
Större städer, Förortskommuner till större städer och Kommuner i glesbefolkad region. Av de 
elva kommuner som alltså hyrde någon skola tillhörde samtliga någon utav dessa fyra grupper.  
 

 
Figur 8. Antal kommuner i kommungruppen som hyr någon skola utav en privat aktör utifrån stickprov på 71 
kommuner av totalt 290. (Egen undersökning) 
 
Vårt stickprov täcker 1284 skolenheter, det vill säga drygt en fjärdedel av alla kommunala skolor 
i Sverige. Av dessa 1284 kommunala skolor hyrs totalt 34 enheter av en privat fastighetsägare, se 
figur 9. 

 
Figur 9. Antal skolenheter som hyrs respektive ägs i Sverige, baserat på 71 av 290 kommuner. Behöver ej vara 
nybyggda, kan vara sålda och hyrda tillbaka. (Egen undersökning) 
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4.1.2 Kvantitativa intervjuer med kommunerna 
Förutom att kartlägga hur många skolor som hyrs respektive ägs i de 71 kommunerna, ställdes ett 
antal följdfrågor till kommunrepresentanterna som är anonyma. Svaren på frågorna redovisas 
nedan. Svaren har grupperats under rubrikerna “anledningar till att de vill hyra”, “anledningar till 
att de vill äga”, och “övriga anledningar”. 

4.1.2.1 Frågor till kommunerna  
• Har ni inom kommunens organisation funderat på att hyra en skola någon gång, hur går 

snacket? 
• Hyr ni någon annan samhällsfastighet av en privat fastighetsägare? 
• Kan ni tänka er att hyra till exempel äldreboenden men inte grundskolor? Varför i så fall? 
• Har ni några nybyggnadsprojekt för skola på gång? Om ja, diskuterade ni överhuvudtaget 

om den nya skolan skulle hyras eller ägas? 
• Ser ni någon fördel eller samhällsekonomisk fördel med att hyra/äga?  

4.1.2.2 Svar från kommunerna – varför de vill äga  
Flertalet kommuner svarade att de inte hyr någon skola alls och att bygga för att hyra inte är 
aktuellt. Nedan följer en sammanställning över argument för att äga.    
 
Det är billigare. Det allra vanligaste svaret på varför kommunerna väljer att äga sina grundskolor 
är uppfattningen om att det är mer ekonomiskt fördelaktigt. Det är enligt kommunens uträkning 
dyrare per kvadratmeter att hyra än att äga. De är även inne på att det är billigare för kommunen 
än för en privat aktör att bygga. Ett flertal kommuner nämner att kommunen bygger efter 
självkostnadspris och får billigare lån än privata aktörer och att ingen privat aktör därför kan 
matcha den kostnaden. Vissa kommunpolitiker påstår att hyra bara är ett sätt för kommunen att 
gömma kostnaden istället för att ta stora investeringar, men att det slår tillbaka mot dem senare i 
form av högre årskostnad. Ett par kommuner nämner att det är billigare att projektera skolan själv 
och upphandla en totalentreprenad än att utlysa en funktion eller hyresupphandling.  
 
Kommunerna säger att om de ska bygga nu vill de utifrån dagens förutsättningar med räntor etc. 
äga då de tror att det blir billigare i längden. En privat aktör lägger enligt dem på en premie för att 
få ut en vinst då de är vinstdrivande företag. Men framför allt är det billigt att bygga just nu för 
att räntorna är låga och då är det mer ekonomiskt lönsamt att bygga. 
 
Dålig erfarenhet av hyra. En del kommuner hade tidigare hyrt skolor av privata aktörer men 
sedan köpt tillbaka den vid kontraktets utgång då de ansåg att det av olika anledningar inte 
fungerat speciellt bra. En återkommande anledning till varför det inte hade fungerat bra var att 
det var problematiskt när fastighetsägaren byttes ut för ofta. Det varierade om kommunerna 
tyckte att samarbetet kring förvaltningen av skolan hade fungerat och i vissa fall hade det varit 
svårt att veta var man skulle vända sig om något gick sönder och att därmed genomarbetade 
gränsdragningslistor var viktiga. 
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Kommunen besitter mer kunskap. Vissa kommuner hade inga planer på att låta en privat aktör 
projektutveckla deras skola då de var övertygade om att kommunen besitter mer kunskap om hur 
de vill ha det.  
 
Vissa kommuner är inne på att det är bättre att driva skolan själva för att det skulle vara krångligt 
för privata aktörer att göra det. “Det är så mycket restriktioner vad gäller skolor med ventilation, 
städ och så vidare så det är bättre att kommunen tar det ansvaret än en privat liten 
fastighetsägare” som en kommun uttryckte det. 
 
Vi har en policy att äga; vi är en röd kommun; vi har alltid gjort det. En mycket vanlig 
förekommande kommentar var att kommunen har en policy att i första hand äga sina 
samhällsfastigheter. Man vill inte bjuda in privata aktörer att äga och låta “privata aktörer få göra 
enkel vinst på skattebetalarnas pengar” som en kommun uttryckte det. En hel del kommuner 
utryckte även att, de är en röd kommun där privatiseringar inte är aktuellt men att “oppositionen 
jobbar lite på det”. ”Trygghetsboenden kanske skulle kunna drivas i annan regi än kommunalt.” 
som ytterligare en annan kommun uttryckte det. Eller “Vi har råd att bygga en ny skola men det 
är i så fall om man politiskt vill släppa in privata aktörer”, ”Vi har en rödgrön majoritet så det 
kommer nog inte att hända” som en tredje uttryckte det. 
 
På frågan varför det inom kommunen inte har diskuterats att hyra säger de flesta att det inte ligger 
inom ramen för kommunens strategi. Kommunens strategi är att äga sina verksamhetsfastigheter. 
På frågan varför kommunens strategi är sådan blev svaret ofta att det är praxis, “vi har alltid gjort 
det”, “kommunen har alltid ägt samhällsbyggnader”, “skolbeståndet har varit inom kommunens 
ägo sedan 1970-80 talet”, “en så pass viktig samhällsbyggnad vill vi själva äga”.  
 
Vissa kommuner är så pass inställda på att äga alla samhällsfastigheter att de till och med kan 
tänka sig att köpa tillbaka de förskolor och dagis som idag hyrs, medan andra kommuner svarade 
att de hade diskuterat att hyra vissa samhällsbyggnader. Dock inte grundskolor utan i så fall 
gymnasium och dagis. På frågan varför de resonerade så var svaret inte sällan “vi har alltid gjort 
det”. 
 
Privata aktörer vill inte bygga hos oss. Ett par av glesbygdskommunernas kommentarer var att 
det är svårt att få en privat fastighetsägare att vilja uppföra en ny skola i deras kommun. “Det är 
ju till och med svårt att få HSB att bygga hyresbostäder hos oss”.  
 
Äger vi själva kan vi bygga om. En del kommuner är inne på att det är mer flexibelt att bygga 
för att äga. En kommun säger att det kostar bara 25 000 kr/kvm att bygga nytt i dagsläget och då 
är det bättre att äga själva för att det är bra att kunna bygga om.  
 
Hyra är en kortsiktig lösning. En vanligt förekommande kommentar är att hyra är en kortsiktig 
lösning. Skola är en långsiktig samhällsbyggnad och många uttrycker att det är bra att sträva efter 
att äga sådana fastigheter. En del kommuner har som målsättning att äga då det är långsiktigt och 
lättare med tanke på detaljplaner, kommunikationer och andra politiska beslut. 
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Skolor tillhör kärnverksamheten. Vissa kommuner säger att de gärna vill hålla skolor inom sin 
kärnverksamhet. På följdfrågan “vill man inte hålla även äldreboenden till exempel inom 
kärnverksamheten?” till de kommuner som hyrde äldreboende och inte skolor, håller en del med 
om att det låter motsägelsefullt. 
 
Samhällsnytta. En kommun nämner att det kan finnas en liten samhällsekonomisk fördel att äga 
och därmed ha skolan och driften i kommunal regi istället för privat. “Eftersom att inte 
kommunen skall gå med vinst kan de anställa den där extra personen i förvaltningen och då får en 
till i kommunen ett jobb, kontra en privat förvaltare som troligtvis vinstmaximerar och sparar in 
på det lilla extra”. 
   
Kommunal förvaltning fungerar bra. Många kommuner har ett kommunalt bolag som äger och 
förvaltar skolfastigheterna där kommunen är hyresgäst. Vissa kommuner uppfattar det som att de 
är hyresgäster och att de får mycket bra service. Det finns därför ingen anledning att ändra på det. 

4.1.2.3 Svar från kommunerna – varför de vill hyra 
En del kommuner svarade att det kan tänka sig att hyra och nedan presenteras några av 
anledningarna varför som framkom under samtal med representanter i kommunerna.  
 
Hyra fungerar bra. En del kommuner tycker att hyra fungerar bra. Som en medelstor kommun 
uttryckte det, “det funkar bra att hyra av det privata bolaget X, det är en stor privat aktör som inte 
vill skada sitt varumärke och vill kunna göra nyemissioner och så vidare, vilket de har svårare att 
göra om de får ett dåligt rykte.”. 
 
Upprätthålla konkurrens. En del av de kommuner som hyr av privata aktörer menar att de gör 
det av anledningen att de vill upprätthålla en konkurrens mellan privata och kommunala aktörer. 
”Det kan vara bra för kommunala aktörer att konkurrensutsättas för att säkerställa att de 
upprätthåller god kvalitet.” 
 
Det snabba tillskottet av nya medborgare. Vissa kommuner som hyr en skola idag hyr den 
endast för att det råder akut skolbrist och med argumentet att det tar för lång tid att bygga en ny 
skola. I dessa fall kan det många gånger röra sig om provisoriska paviljonger som ställs intill 
befintliga skolor. En kommun som idag hyr in två förskolor säger att de förmodligen kommer 
behöva hyra in fler på grund av alla flyktingar som flyttar in till kommunen och att det eventuellt 
kan bli aktuellt med även grundskola i förlängningen.  
 
Frigöra kapital. En del kommuner diskuterar att sälja skolor för att få loss pengar. De nämner att 
det faktum att man hyr istället för att äga frigör kapital som kan användas i andra delar av 
samhällsbyggandet. En kommun kommenterar att “det kan absolut göra nytta men det beror av 
förutsättningarna i kommunen. Om de får låna upp pengar till andra investeringar är en 
avgörande faktor”. 
 
Inställningen till hyra är positiv. En del kommuner är mer positivt inställda till hyraalternativet 
än andra. “Man ska aldrig säga aldrig”, “Det är inte omöjligt att kommunen gör det någon gång i 
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framtiden”, “Vi har inte prövat det hittills men visar det sig fungera för andra kommuner öppnar 
vi nog upp för diskussion”. Andra menar att befintliga skolor idag är utnyttjande till 
bristningsgränsen och att något måste göras snabbt. “Går det snabbare att få fram en skola som 
hyrs än ägs är det ingen dum idé”.  
 
Hyra i väntan på att bygga. Andra svarar att de kan tänka sig att hyra, men bara i väntan på att 
en annan skola skall bli färdigställd, eller om behovet tillfälligt behöver tillgodoses med tillfälliga 
paviljonger.  
 
Investeringstak. En mindre kommun med ca 12 000 invånare berättar att man har ett 
investeringstak på 42 miljoner/år och att man inte mäktar med för stora investeringar i 
samhällsbyggnader och att hyra därför kan vara ett bra alternativ.  
 
Minskad skuldbörda. Härnösands kommun har sålt samtliga sina skolor till ett privat 
fastighetsbolag för att sedan hyra tillbaka dem. Genom att göra det minskade kommunen sin 
skuldbörda och återfick möjligheten att finansiera sig via Kommuninvest (Bois & Partners HB, 
2007). 

4.1.2.4 Övriga åsikter från kommunen 
Utöver de svar som mer eller mindre tydligt går att tillskriva kommunernas inställning till att äga 
eller hyra uppkom ett flertal övriga svar, vilka sammanställts nedan.  
 
Friskolorna konkurrerar ut. En mindre kommun nämnde att de pratade om att bygga en ny 
högstadieskola och använda sig utav hyraalternativet. Men under diskussionerna framkom det att 
en friskola med högstadium skulle byggas i närtid. Detta skulle innebära att det prognostiserade 
elevunderlaget skulle få konkurrens av friskolan vilket gjorde att man inte byggde någon skola 
alls. 
 
Samlokalisera och bygga ut. En kommun som sålt skolor anger att det inte var för att få loss 
kapital utan för att de inte hade behov av fler skolor då trenden är att man samlokaliserar fler 
skolor till en och på så sätt får en billigare skolräkning. Större skolor har skalfördelar då man kan 
slå ihop dyrare salar som till exempel laboratoriesalar och gymnastiksalar. Flera kommuner är 
inne på att de inte har något behov av att bygga fler skolor utan att man snarare vill förtäta de 
skolorna som finns och göra de mer yteffektiva.  
 
Återkommande är att kommunerna säger att det inte byggs så mycket nya skolor alls. I en liten 
kommun där man angav att man byggde visade det sig att man byggde om en skola för 25-30 
miljoner och kunde därmed lägga ned en annan skola. På följdfrågan, “bygger man om alla era 
skolor för 25-30 miljoner blir det ju nästan kostnaden för att bygga en ny, har ni tänkt på det?”, 
svarar de att skolorna visserligen behöver renoveras men det är bättre att renovera 
högstadieskolan som ligger där den ligger idag, det är kommunens enda högstadieskola och den 
ligger bra och centralt. “Ungdomar i den åldern vill vara i stan. Vi har ingen plätt med så bra läge 
till att bygga en helt ny. Dessutom kan vi samla alla kemi och- laboratoriesalar på en plats då.”  
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Multibyggnader. En kommun som bygger en skola just nu bygger den för att äga den med 
anledning av att det ska bli en mulitbyggnad. Skolan skall integreras med ett äldreboende där 
storköket skall delas mellan skolan och äldreboendet. Då vill kommunen äga byggnaden eftersom 
flera verksamheter samspelar samt att det ligger i kommunens strategi att äga samhällsfastigheter 
generellt.  
 

Andra frågor är viktigare just nu. En kommuns kommentar lyder “Hyra skolor kan man nog 
tänka sig att diskutera men vi har så mycket med flyktingfrågan nu att det nog inte kommer att 
diskuteras på ett tag”. Flera kommuner nämner även att man hyr in flyktingboenden.  
 

Utnyttja befintligt bestånd. Vissa kommuner har som policy att innan de bygger något nytt, 
utnyttja sina egna fastigheter i första hand. I andra kommuner har man vad gäller andra 
samhällsbyggnader beslutat att äga fastigheten själva men att sträcka sig till att lägga ut driften på 
en privat aktör. 
 

Intressant. Två kommuner berättar att de inte diskuterat privat ägande före det att de fick ett 
erbjudande från en privat aktör. “Vi vill dock hellre bygga ut än nytt” var svaret i dessa två fall. 

  

4. 2 Resultat av fallstudien 
I det här avsnittet redovisas de fall som tillsammans utgör fallstudien. Dessa är Uppåkarskolan i 
Staffanstorp, Viktoriaskolan i Skara och Harvestadsskolan i Linköping. Först beskrivs respektive 
projektet och sedan följer en redovisning av de slutsatser som kunnat dras utifrån intervjuer med 
kommunerna och privata aktörer. En fjärde skola, Mellanvångskolan, tas upp som ett 
referensprojekt i fallet Staffanstorps kommun. 

4.2.1 Fall 1 - Uppåkraskolan i Staffanstorp 

4.2.1.1 Fallbeskrivning  
Hemsö som redan äger ett 20-tal skolor och förskolor i närområdet vann en upphandling gällande 
uppförande och uthyrning av en grundskola med tillhörande idrottshall i Hjärup i Staffanstorps 
kommun. Skolan skall innehålla ett mottagningskök och en fullskalig idrottshall. Upphandlingen 
innebar att Hemsö efter färdigställande hyr ut byggnaderna till kommunen under en period av 25 
år. Hyresavtalet innehåller en överlåtelseklausul som innebär att Hemsö inte får sälja skolan inom 
åtta år. Den färdigställda skolan kommer att kunna rymma 550 elever i årskurs F till 6. (Hemsö, 
2014). 
 

Då skolan skall stå klar först till hösten 2016 är inte hyran satt ännu. Hyran kommer att baseras 
på 7,6 % av entreprenörens kostnader för att uppföra skolan, bland annat byggkostnaden, 
projekteringskostnader, ändrings- och tilläggskostnader, anslutningsavgifter, 
gatukostnadsersättningar och köpeskilling för marken (se hyresklausulen i bilaga 3 – Staffanstorp 
kommuns hyresupplägg). Hyran kommer enligt egna beräkningar troligen att hamna på runt 15 
miljoner per år (1700kr/kvm/år) då byggkostnaden troligen hamnar på 135 miljoner kronor och 
köpeskillingen för marken uppgick till 12 miljoner, se uträkning i bilaga 3. Första året kommer 
det att vara en kallhyra och faktiska kostnader för el, värme och vatten kommer att avläsas och 
betalas i efterhand av skolan. Därefter höjer Hemsö hyran med det faktiska belopp som 
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uppmättes under första årets avläsning och hyran övergår till varmhyra. Detta anser kommunen är 
en bra riskfördelning mellan dem som hyresgäst och hyresvärden. 
 
Hjärups tätort är belägen mellan Malmö och Lund med goda kommunikationer vilket gör orten 
attraktiv för barnfamiljer. Befolkningen uppgår idag till 4600 personer (23 000 totalt i 
kommunen).  De närmaste åren kommer flera nya bostadsområden att påbörjas och enligt 
Staffanstorp förväntas befolkningen öka som prognosen visar nedan i figur 10. 
 

 
Figur 10. Hjärups befolkningsprognos (Staffanstorp kommun, 2016). 
 
I Hjärup finns idag (innan Uppåkraskolan färdigställs till skolstart 2016) Hjäruplundsskolan med 
kapacitet för 350 elever och Hjärups skola med kapacitet för 420 elever F-5. I dagsläget bedrivs 
undervisning för 160 elever i tillfälliga paviljonger. I takt med att ytterligare bostäder byggs i 
området förväntas elevantalet att öka. Den nya skolan som visas i figur 11 nedan planeras nära de 
befintliga två skolorna.  
 

Figur 11. Tidiga bilder av Uppåkraskolan i Hjärup, Staffanstorp (Skanska, 2015). 
 

4.2.1.2 Resultatet av intervju med Staffanstorp kommun 
Nedan presenteras de viktigaste faktorerna för Staffanstorp kommun i beslutet att hyra skola 
istället för att äga.  
 
Staffanstorp kommun anger att det främst är på grund av ett politiskt beslut man valde att 
hyra istället för att själva äga den nya skolan i Hjärup. Staffanstorps Kommunfastigheter AB 
äger de flesta av deras fastigheter i övrigt och bolaget är idag kraftigt belånat. Det var av rent 
ideologiska skäl som det beslutades i Staffanstorp att man skulle prova “hyra-upplägget”, 
politikerna ansåg att det var lämpligt att ha ett jämförelseobjekt för vidare utvärdering av 
alternativet. Staffanstorps kommun ställde egentligen aldrig hyra kontra äga-alternativen mot 
varandra för att jämföra vilken som var mest fördelaktig utan i deras fall handlade det mer om en 
nyfikenhet från politikernas håll att prova göra en hyresupphandling. Kommunstyrelsen var dock 
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inte enig i frågan utan det var en alliansmajoritet som tog beslutet att hyra skolan. Oppositionen 
motsatte sig det och ville istället att den nya skolan skulle ägas av det kommunala 
fastighetsbolaget.  
 
Argumentet var framförallt att “hyra-upplägget” ansågs vara mindre tidskrävande. Från 
det att kommunen i januari 2014 tog beslutet att Uppåkraskolan skulle byggas tills dess att skolan 
är inflyttningsklar till höstterminen 2016 är det två och ett halvt år. Denna tidsåtgång kan 
jämföras med den tid det tog för en liknande grundskola i Staffanstorp “Mellanvångsskolan”, 
vilken stod klar i januari 2015 och som kommunen själva äger, där det tog tre och ett halvt år att 
färdigställa. Att ett av argumenten till varför det här alternativet kan vara fördelaktigt är att det 
går fortare att få en skola på plats innebär även att det blir än viktigare att undvika förseningar. 
Eftersom hyran är en funktion av byggkostnaden leder en längre byggprocess automatiskt till en 
högre hyra för kommunen. (Staffanstorps kommunfastigheter AB, 2015). 
 
Enligt Staffanstorps kommun är det troligen inte dyrare per år att hyra än att äga själva. 
Man menar att det faktum att hyran konkurrensutsattes två gånger led till en bra nivå. 
Konkurrensutsättningen skedde på följande vis i upphandlingen för Uppåkraskolan, 
anbudsgivaren var skyldig att lämna en hyresnivå i form av en procentsats på total 
uppförandekostnad. För att kommunen skulle få en uppfattning om vad denna procentsats kunde 
motsvara i rena pengar la man in att den som vill lämna anbud i sin tur måste inhämta anbud på 
förväntad byggkostnad från minst tre olika byggentreprenörer. Detta medförde att både 
procentsatsen och byggkostnaden blev konkurrensutsatt och att årshyran i och med det trycktes 
ned.  
  
“Det var ett politiskt beslut och man tog det främst för att ha ett jämförelseobjekt och testa om 
detta kan vara ett koncept värt att köra på.” säger kommundirektör Ingela Hellberg i en intervju 
2016-04-08. Hon höll även med om att det samhällsekonomiskt kunde vara positivt att inte binda 
kapital och ha kapital över till annat. 
 
I Staffanstorps kommun har man inte i detalj analyserat vad som kan komma att hända efter 25 år 
när kontraktet går ut eftersom det är svårt att idag försöka förutspå hur marknaden kommer se ut 
då. Hellberg menar vidare att risken dessutom är relativt jämt fördelad mellan kommunen och 
den privata aktören.  
 
“Visst kanske en privat aktör höjer hyran eller vill ändra användningen på bygganden men det är 
högst osannolikt eftersom den är så pass specialanpassad för sin specifika verksamhet. De bär 
dessutom även risk i form av att bli av med kommunen som hyresgäst utan att de vill. Man är 
medveten om att hyran kan höjas efter 25 år men menar på att det inte finns någon garanti mot 
höjda hyror bara för att skolan ligger i ett kommunalt bolag. Kommunen har dessutom möjlighet 
att säga upp kontraktet och flytta om de anser hyran vara oskälig. Visst kan man se det som att vi 
sitter i en sämre förhandlingsposition men ingen vet hur marknaden ser ut 20 år från idag”. 
(Ingalill Hellberg, kommundirektör Staffanstorp kommun, intervju 2016-04-08) 
  
Även om hyran inte är känd till 100 procent känner sig Staffanstorps kommun trygg i att 
den blir skälig. Kommunen har under hela projektets gång haft en nära dialog med Hemsö och 
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eftersom byggkostnaden, som är den enskilt största kostnaden, är uppskattad på ett ungefär vet 
man således vad den troliga hyresnivån blir. Kommundirektören väljer att avstå från att lämna ut 
den siffran med hänsyn till att det inte är fastställt ännu. Dock kan hon säga så mycket som att de 
uppskattningar som gjorts visar att den kommer ligga väl i paritet med den hyresnivå som 
diskuterades initialt samt vad den nybyggda Mellanvångsskolan kostar i kr/kvm i form av hyra.  
  
En funktionell skola anpassad för det elevantal man önskat. Anledningen till att kommunen 
valde att sätta hyran som en procentsats istället för en fast summa i upphandlingen var för att det i 
hyreskontraktet inte var specificerat hur skolan skulle se ut och det därför var svårt att förutsäga 
hur stor den skulle bli eller vilka faciliteter den skulle komma att innehålla innan projekteringen 
var genomförd. Det viktiga för kommunen var att det blir en funktionell skola anpassad för det 
elevantal man önskat. Man tyckte alltså att det var bättre att ha en procentsats tillsammans med 
villkoret att konkurrensutsätta byggkostnaden. Staffanstorp ville även ges möjlighet att vara med 
under projekteringen och såg till att man hade resurser inom kommunen som fanns på plats under 
tiden. Kommunen var således mycket delaktig i projekteringen och tog bland annat själva in 
pedagoger och andra experter för att tillsammans utveckla byggnaden.   
  
Kommunen ville ha en hyresvärd med ett långsiktigt ägande, införde ett åttaårigt 
överlåtelseförbud. Staffanstorps kommun anser att äga och förvalta samhällsfastigheter är ett 
långsiktigt åtagande från fastighetsägarens sida. Av den anledningen eftersträvar de även att den 
framtida hyresvärden ska vara en långsiktig partner som man samarbetar med under flera år, 
gärna hela kontraktsperioden. Kommunen ville försäkra sig om att det inte var möjligt för företag 
att vinna upphandlingen, bygga skolan och sedan sälja den vidare för att göra en snabb vinst. I ett 
försök att sålla bort oseriösa, icke långsiktiga ägare valde kommunen att införa ett åttaårigt 
överlåtelseförbud i hyresavtalet vilket förhindrar en försäljning av fastigheten utan kommunens 
godkännande. För kommunen är det viktigt att den privata aktören delar deras filosofi när det 
kommer till hur de själva äger och förvaltar samhällsfastigheter. Det var även på grund av 
långsiktigheten som man bestämde i upphandlingen att den som vinner måste inhämta anbud från 
byggbolag då detta gjorde att det endast var fastighetsbolag som deltog.  

4.2.1.3 Övriga kommentarer och resonemang från kommunen 
Staffanstorp kan tänka sig upplägget igen och rekommenderar andra kommuner att prova. 
Hellberg menar på att det, sett utifrån hur processen varit, inte är omöjligt att kommunen prövar 
ett hyresupplägg igen. Politikerna i Staffanstorp har beställt en utvärdering av projektet med 
Uppåkraskolan vilken kommer genomföras när hyran väl är bestämd och skolan är satt i drift. 
“Först vill politikerna ha en utvärdering av projektet men i framtiden om det är lyckat kan man 
nog tänka sig att prova det även för andra typer av samhällsfastigheter.” (Hellberg 2016-04-08). 
 
De som arbetat med projektet anser att det hittills har varit lyckat, speciellt om man ser till själva 
processen där man på två och ett halvt år tillsammans lyckats skapa en bra produkt. Det är inte 
omöjligt att projektet kommer generera en spridningseffekt bland kommuner om det visar sig bli 
bra samtidigt som kostnaden inte blir betydligt högre än i “äga-alternativet” som många har 
uppfattningen att den blir.  
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Hellberg nämner även att andra Skånekommuner så som Landskrona och Skurup har visat 
intresse för upplägget och fått ta del av allt material relaterat till det. Hon menar vidare att alla 
kommuner kanske inte kommer prova hyresuppägget fullt ut men att det om inte annat kan vara 
intressant att titta på arbetssättet kring en upphandling med friare tyglar där man i ett senare 
skede tar fram material tillsammans med anbudsgivaren. 
  
Bland det mest kritiska med snabba processer är kunskapsöverföring. Eftersom hyran är en 
direkt funktion av uppförandekostnaden är det viktigt för kommunen att processen flyter på 
snabbt och smidigt. Hela upplägget bygger på att man under hela processen har ett bra samarbete 
mellan den privata och kommunala aktören. I en tidspressad process gäller det att ha rätt man på 
rätt plats och att viktiga nyckelpersoner stannar i projektet under hela processen, annars riskerar 
man att tappa tid och projektet blir dyrare vilket genererar i en högre hyra för kommunen.  
 
Den privata aktören vill göra ett bra jobb. Hemsö vill, i form av privat aktör, självfallet tjäna 
pengar och det kan tänkas att de för att göra det kanske drar ner på drift och underhåll vilket då 
direkt drabbar kommunen. Detta såg dock inte Hellberg som särskilt troligt eftersom Hemsö lever 
på sitt rykte och att få ett dåligt sådant skulle skada verksamheten betydligt mer än vad de skulle 
tjäna på marginalerna i drift och underhåll. Eftersom konceptet är ganska obeprövat kommer 
antagligen samtliga Skånekommuner vara nyfikna att veta vad Staffanstorp har för erfarenhet av 
Hemsö som hyresvärd och de kommer få veta direkt om det finns ett missnöje vilket borde 
medföra att Hemsö levererar bra. Det kan även vara positivt att konkurrensutsätta det kommunala 
bolaget lite för att få en benchmark som kan leda till att förvaltningen hos dem båda förbättras. 
Att vara hyresgäst innebär även att kommunen kan vara relativt säker att skolan får behövligt 
underhåll under de åren man är hyresgäst. Inom den kommunala verksamheten är det tyvärr så att 
det till viss del är lättare att underhållet blir eftersatt för att pengarna behövs på andra håll. 
Hellberg känner sig trygg med upplägget. 

4.2.1.4 Resultat av intervju med Hemsö 
Hemsö är den aktör som projektutvecklar Uppåkraskolan i Staffanstorp. Hemsö marknadsför sig 
som en långsiktig ägare av samhällsfastigheter och är en utav de privata fastighetsägarna i 
Sverige som äger flest skolfastigheter. För information om vilka frågor som ställdes under 
intervjun, vänligen se bilaga 2 - Intervjufrågor.  
 
Hemsö vann hyresupphandlingen på pris. Att det var Hemsö som vann upphandlingen av 
Uppåkraskolan i Staffanstorp beror på att de lämnade den lägsta årshyran. Hyran i det fallet är 
dock ännu inte helt fastslagen eftersom den, enligt upphandlingen ska utgöras av en procentsats 
av den totala produktionskostnaden för skolan. Upphandlingen fastslår endast att det ska vara en 
fast hyra per år som indexeras med KPI. I den hyra som Hemsö lämnar i sitt anbud ska de ta 
hänsyn till alla kostnader förenade med byggandet och ägandet av Uppåkraskolan, det vill säga 
räntekostnader, drift- och underhåll, avskrivningar etc. Hyrestiden bestäms av kommunen och är 
alltid en förutbestämd parameter i upphandlingar. Den baseras på kommunens prognos över 
framtida behov av skolbyggnaden.  
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Genom att hyra vet kommunerna vad det kostar. Vid en diskussion kring potentiella fördelar 
för en kommun med att välja hyresupplägget nämner Alvarsson att kommunen, när de hyr,  
A. Slipper ta hänsyn till restvärdesrisk  
B. Kommer undan mycket av den tekniska risk som är förenad med att äga och förvalta 
fastigheter 
C. När man hyr en fastighet, får man full koll på vad just den fastigheten kostar 
Äger kommunen fastigheten själv så kan det många gånger vara så att en del av verksamheten 
sköter fastighetsunderhållet, en annan del sköter trädgården och så vidare. Kostnaderna blir alltså 
utspridda i olika delar av kommunens budget och kan därför vara svåra att få ett helhetsgrepp om.  
 
En aktör som bygger skolor ofta gör det förmodligen både bra och snabbt. Ytterligare en 
fördel som Alvarsson ser med det här alternativet är kommunens möjlighet att ta del av hjälp och 
kunskap från andra med större erfarenhet. Det finns såklart kommuner runt om i Sverige som 
bygger många skolor och har bra koll på det, men sen finns det även många kommuner som 
kanske bygger en ny skola var tionde år eller som knappt har gjort det alls sedan 1970-talet och 
därför saknar erfarenhet och, som Alvarsson uttryckte det, ”det är svårt att vara riktigt bra på 
något som man aldrig övar på”. Idag när det enligt honom saknas runt 230 grundskolor och det 
finns ett behov att få fram skolor fort kan privata aktörer komma in med sin erfarenhet och sitt 
utarbetade arbetssätt för att hjälpa till att snabba på processen från första idé till färdig skola. Om 
den processen tar, säg ungefär fyra år, för kommunen så kanske det tar en privat aktör två år 
istället. Att förkorta processen med två år betyder mycket i form av pengar man sparar in på 
mindre nedlagd tid för arbetet samt för att man inte behöver hyra in moduler som temporära 
skolbyggnader.  
 
Anledningen till att det går mycket fortare för Hemsö än för många kommuner tror Alvarsson till 
stor del beror på att de har en bra och upparbetad modell för hur de projekterar och tar fram 
skolan. De har ett antal skolor som är igång varav de har ritat en del av dem vilket leder till ett 
försprång gentemot en kommun som inte gjort detta på 10-15 år. Han tror även att de kanske har 
större möjlighet att styra sina viljor och sätta tydliga avgränsningar för vad som skolan ska och 
inte ska innefatta. När en kommun som inte byggt skolor på länge ska planera för en ny skola kan 
det hända att man vill ha allt, vilket senare visar sig bli alldeles för dyrt och man måste planera 
om. Mycket handlar alltså om processen, hur duktig man är på att ta fram produkten och 
samtidigt ha en tydlig kostnadsbild klar för sig. I det här fallet handlar kommunen upp ett 
hyresavtal där utformningen av skolan blir upp till anbudsvinnaren, dock i samarbete med 
representanter från skolväsendet och kommunen. Att det är fritt fram för anbudsvinnaren att själv 
upphandla underentreprenörer, vilket de kan göra mycket friare än kommunen som är bunden av 
LOU, skapar en mer förhandlad upphandling vilket kan leda till att man lyckas pressa kostnaden 
några kronor.    
 
Det är viktigt att inte ta för hög hyra så att inte hyresgästen flyttar. En potentiell risk som 
framkommit i den här rapporten är den kring osäkerheten vad som händer efter kontraktets 
utgång. Angående det kommenterar Alvarsson att det är svårt att idag säga något om hur 
marknaden ser ut om 25 år men att det med stor sannolikhet kommer vara en ännu större del 
privata aktörer inom det som typiskt varit offentlig verksamhet. Risken för att det efter 
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kontraktets utgång skulle bli en mycket högre eller fel hyra tror han är mycket liten eftersom 
Hemsö självklart hoppas att det fortsatt ska vara skola i byggnaden och att kommunen, om hyran 
är felsatt, kommer välja att bygga en egen skola istället. Att det skulle bli mycket dyrare för 
kommunen att hyra en fastighet som byggts av en privat ägare än att själva bygga eftersom de 
bygger till självkostnadspris menar Alvarsson beror på vad man räknar in i det 
självkostnadspriset. Det är jättesvårt att säga om det blir dyrare eller inte eftersom det är svårt att 
veta vad kommunen räknar in i sitt självkostnadspris, ska fastigheten ha ett restvärde efter de här 
25 åren eller är värdet noll då och hur ska fastigheten underhållas på för sätt under den här tiden. 
Allt sådant påverkar vad kostnaden i slutändan blir för kommunen. Hemsö anser att de kan peka 
på ett flertal exempel där kommuner har eftersatt underhållet av skolbyggnader så till den grad att 
de varit tvungna att riva dessa efter 20-25 år.  
 
Kommuner lånar inte pengar lika billigt idag och bör se upp för överbelåning. Kommuner 
har även alltid hävdat att det blir billigare för dem att bygga själva och äga eftersom de lånar 
pengar mycket billigare än privata aktörer. Det har de visserligen historiskt sett gjort men det 
gapet mellan kommuner och privata aktörer minskar hela tiden i dagens lågräntemiljö. Sen är 
även en viktig aspekt den att kommunen, om de belånar sig för mycket, tillslut kommer nå sitt 
lånetak där de försämrar sina lånevillkor och räntor. Det kan därför bli ekonomiskt påfrestande 
för en kommun att samtidigt som de behöver bygga en ny skola även kanske måste bygga nya 
vägar, renovera badhuset och bygga fler förskolor. Utöver att vara ekonomiskt krävande tar alla 
dessa projekt även tid i anspråk och det kan bli svårt för kommunens anställda att hinna fördela 
sin tid mellan allt som behöver göras.  
 
Den risk som Alvarsson kan se för privata aktörer är att inte veta vad som händer efter 25 år, vad 
fastighetens värde är om det skulle blir så att kommunen inte längre behöver skolan och väljer att 
gå ur kontraktet. Blir det så har den privata aktören antagligen gjort en dålig affär och kommunen 
gjort en bättre eftersom de i så fall slipper kostnaden för en tomställd skola eller allt arbete 
förenat med att riva den. Att det man bygger inte behövs är alltså en av de större riskerna för 
vilket privat fastighetsbolag som helst när det kommer till byggande och ägande av fastigheter 
som är så pass anpassade för den tilltänkta verksamheten. 
 

4.2.2 Fall 2 - Viktoriaskolan i Skara kommun 

4.2.2.1 Fallbeskrivning 
Viktoriaskolan i Skara kommer till skillnad från Uppåkraskolan i Hjärup att ägas av Skara 
kommun. Skara kommuns nya 7-9 skola Viktoriaskolan med en total yta på 11 137 kvadratmeter 
(BTA) beräknas vara i bruk under 2016 och inrymma 600 elever. Den totala kostnaden för skolan 
uppskattas landa på cirka 338 miljoner. Kostnaderna är fördelade på byggkostnad 265 miljoner, 
rivning och tillfälliga lokaler 13 miljoner, kreditivkostnader 5 miljoner, inredning 14 miljoner 
kronor och inflationsuppräkning fram tills dess att skolan tas i bruk 21 miljoner. Vid en 
investering upprättas en kalkyl som ska bedöma den ekonomiska konsekvensen av investeringen 
över den tid som anläggningen bedöms brukas. I kalkylen har den nya högstadieskolan bedömts 
ha en livslängd på 40 år. (Skara, 2013). 
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Efter nästan tio år av utredningar och diskussioner kring framtiden för kommunens 
högstadieskolor kom Kommunfullmäktige år 2011 fram till beslutet att bygga om den befintliga 
Djäkneskolan samt att bygga en helt ny högstadieskola. För den nya skolan gjordes en 
arkitektutredning samt förberedande projektering och en arkitekttävling utlöses för en skola för 
350 elever.  
 
I juni samma år ändrade sig dock kommunfullmäktige och beslutade att man istället ska ha en 
större gemensam högstadieskola och arkitekttävlingen skrevs om att nu istället gälla för 600 
elever. Ett år senare i juni 2012 var resultatet av tävlingen klart och projektering av den nya 
skolan kunde starta. (Skara kommun, 2014a). I april 2013 föreslog kommunstyrelsen att 
kommunfullmäktige skulle fatta beslut om byggnation men de återremitterade ärendet för 
ytterligare behandling. Ett halvår senare kunde så beslut om byggande tas men beslutet blev 
överklagat till förvaltningsrätten. (Skara, 2014b) I mars 2014 avslog  
 
Förvaltningsrätten överklagandena samtidigt som Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om 
reviderad detaljplan för området där skolan planerades byggas. Under april månad tog 
kommunstyrelsen ett startbeslut för investeringen men både kommunstyrelsens och 
samhällsbyggnadsnämndens beslut överklagades till förvaltningsrätten respektive länsstyrelsen. I 
maj 2014 kom så anbudsförfrågan ut samtidigt som överklagandena avfärdades. I september stod 
det klart att Peab Sverige AB var anbudsvinnare och efter att överklagandetiden löpt ut kunde så 
fas 1 av upphandlingen starta i oktober samma år. (Skara, 2014c). I februari 2015 var kontraktet 
för byggstart klart mellan kommunen och PEAB och byggnationen kunde tillslut starta (Skara, 
2015).  
 

 
Figur 12. Skara kommuns nya skola med en total yta på 11 137 kvadratmeter (BTA) och beräknas kunna tas i bruk 
under 2016 (Skara kommun, 2013).  

4.2.2.2 Resultat av intervju med Skara kommun 
Intervjupersonen understryker vikten av att äga skolor. Under lång tid hade politiska 
diskussioner förts om och hur skolan skulle uppföras. För några år sedan då de borgerliga styrde i 
kommunen föreslog de att man skulle sälja av marken helt och låta en privat aktör uppföra 
bostäder och en skola på området. Det var oppositionen emot och inget beslut togs. Det fanns 
dock ett intresse att titta på någon form av benchmarking vad det skulle kosta kommunen att låta 
någon annan bygga skolan och sedan hyra den. För att få den benchmarkingen valde man att 
vända sig till den privata sektorn för att se hur intresset från dem var och man fick ett par 
intressenter. En intressent tyckte att kommunen fortfarande kunde bygga den men att de när den 
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var klar kunde köpa den och sedan låta kommunen vara hyresgäst i 25 år med en återköpsklausul 
efter hyrestidens slut. Detta menade de på skulle frigöra kapital för kommunen som kunde 
användas till annat. Den årliga hyran skulle då bli ungefär 20 miljoner och sen skulle man köpa 
tillbaka skolan för 30 miljoner. Hade man valt att hyra den påstår kommunrepresentanten att det 
istället skulle kostat upp mot 650 miljoner, vilket blir väsentligt dyrare än att äga skolan själv.   
 
Hyra skolor kan man göra vid kraftigt expansiva tillväxtperioder. Den enda fördelen som de 
kunde se och som även diskuterats med andra är om du är inne i en väldigt expansiv 
tillväxtperiod i kommunen där du behöver låneutrymmet för att fortsätta investera, då är det en 
möjlighet att frigöra kapital. Men rent ekonomiskt för kommunen är det inte lönsamt eller 
hållbart. Skaras styrande majoritet och opposition bestämde att skolan skulle ägas av kommunen. 

4.2.3 Fall 3 - Harvestadsskolan i Linköping 

4.2.3.1 Fallbeskrivning 
Sommaren 2015 stod Harvestadsskolan med tillhörande idrottshall klar. Skolan har plats för cirka 
350 elever från förskoleklass till och med årskurs 6. Kommunen är hyresgäst och har träffat ett 
15-årigt hyresavtal med Hemsö. Nybygget innebar en investering i storleksordningen 100 
miljoner kronor och skolan har en yta på 4200 kvm. (Hemsö, 2015). Varmhyran ligger på cirka 
1750kr/kvm/år (Linköping kommun, 2016). 
 

 
Figur 13. Den privatägda Harvestadsskolan som Linköping kommun hyr (Hemsö, 2015). 
 

4.2.3.2 Resultat av intervju med Linköping kommun 
Linköpings kommun valde att konkurrensutsätta det kommunala fastighetsbolaget. I 
Linköping finns ett kommunalt fastighetsbolag som äger de flesta av kommunens 
samhällsbyggnader. Det bolaget är oftast de som projekterar och uppför nya samhällsbyggnader 
utifrån kommunens visioner. För ett antal år sedan tog Linköpings kommun ett politiskt beslut att 
alltid konkurrensupphandla nya projekt där kommunens bolag ska vara med och lämna anbud 
tillsammans och på samma villkor som privata aktörer. När Linköping var i behov av en ny skola 
tog de därför fram ett förfrågningsunderlag innehållande information som hyrestid, plats för 
uppförande, kapacitet, ritningar, hyresavtal, köpeavtal för marken etc. och skickade ut det till den 
öppna marknaden. I och med att de valde att göra det konkurrensutsatte de sitt kommunala bolag.  
I de flesta fall är det kommunala fastighetsbolaget som vinner upphandlingarna men i fallet med 
Harvestadsskolan var det Hemsö som istället vann upphandlingen och skolan uppfördes därför av 
en privat ägare med kommunen som hyresgäst. För att vinna upphandlingen skulle man vara den 
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som erbjöd lägsta årshyran men fortfarande uppfyllde alla delar av förfrågningsunderlaget. I 
Linköping har man en annan modell än i Staffanstorp då man lämnar man anbud på en årshyra i 
reella tal och inte i form av en procentsats. Hyran ska vara i form av varmhyra med alla kostnader 
inkluderade.  
 
Väl utformade upphandlingar och avtal är viktigt för att minimera risker. På frågan om de 
ser några risker med att låta en privat aktör äga kommunala skolfastigheter svarar Bergström att 
det visst kan finnas risker, men att de har med de kriterier som de anser är kritiska i 
upphandlingen. Vissa av de krav som finns med i upphandlingen medför att den som vinner ska 
ha rätt förutsättningar att driva en skola. Företaget ska dels ha den ekonomi som krävs men även 
kunna visa på ett kunnande och ha erfarenhet av att ha byggt skolor förut för att inte bli 
förkastade. Det är viktigt för kommunen att känna sig trygg med sin hyresvärd oavsett om det är 
en privat aktör eller det kommunala bolaget och därför är de noga med att ställa de krav som 
behövs för att det ska uppfyllas.  
 
Om en fastighetsägare inte sköter sig får man försöka gå den rättsliga vägen som med vilket avtal 
som helst där den ena avtalsparten inte uppfyller sina avtalsrättsliga åtaganden. I och med att 
upphandlingsprocessen i sig på ett effektivt sätt sållar bort aktörer som inte kan uppfylla 
kommunens krav ser de inte den risken som så stor. Visst kan en fastighet säljas vidare, men så 
ser marknaden ut, och det har hänt att det kommunala bolaget även sålt ut fastigheter. Delvis 
innebär det väl lite större kontroll att äga fastigheterna inom kommunens organisation men det är 
inte ett hundraprocentigt skydd att fastigheten inte hamnar i annans ägo ändå.  
 
I Linköping är politikerna positivt inställda till konkurrens och rekommenderar andra 
kommuner att göra det. I Linköping har politikerna generellt varit positiva till att 
konkurrensutsätta alla typer av offentlig verksamhet, inte bara fastigheter utan även mer mjuka 
värden som till exempel äldrevård.  De senaste två mandatperioderna har Linköping styrts av 
alliansen men efter det senaste valet hösten 2014 styrs det numera av en blocköverskridande 
överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Folkpartiet. Ytterligare en privat 
ägd skola är på gång så majoriteten är uppenbarligen positiv.  
 
Enligt Bergström fungerar det bra att konkurrensutsätta offentlig verksamhet och rekommenderar 
att kommuner gör det. Att utsätta verksamheter för konkurrens leder förhoppningsvis till en 
förbättrad kvalité och ska man konkurrensutsätta något så är det bättre att göra det för hårda 
faktorer så som lokaler och fastigheter då detta är direkt mätbart och något som binder upp 
kommunens kapital. Det kan vara mer känsligt och svåröversiktligt att upphandla mjuka varor 
som till exempel vård och omsorg. I Linköpings fall har kommunen själv en god ekonomi, men 
Bergström kan ändå se att hyresalternativet kan vara intressant om så inte är fallet. För en 
kommun med stramare budget och mindre investeringsmöjligheter kan det vara så att kommunen 
själv inte orkar med, inte har muskler, att äga själv då det binder kapital och då kan det vara 
lättare att ta en årlig kostnad framför en stor initial investering.  
 
Äg hellre äldreboenden än skolor. Det är förståeligt att kommuner vill ha just skolor i sitt eget 
bestånd. Låt oss säga att det ligger en skola centralt i en kommun som man vet att man ska ha 
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kvar i alla tider, kan vara bra ur ett strategiskt perspektiv och att ha rådighet över den fastigheten. 
Det borde dock kännas mer tryggt för en kommun att äga till exempel ett äldreboende för att om 
en kommun hyr ett äldreboende finns det mer incitament för en privat aktör att sälja fastigheten 
för att det finns mer alternativ att göra om boende till andra boendeformer och sälja dyrare och 
göra snabba affärer. Det finns mer risk att bli av med boendet då boenden är attraktiva 
investeringar. 
 

4.2.4 Jämförelse av fallen 
I tabell 4 nedan jämförs och redovisas fallstudiens tre kommuners skolor. Utfallen analyseras 
vidare i avsnitt 5 - Analys av fallstudien. 
 

Tabell 4. En jämförelse av Uppåkraskolan i Staffanstorp, Viktoriaskolan i Skara och Harvestadsskolan i Linköping. 
Mellanvågsskolan i Staffanstorp redovisas även här för tydlighetens skull.  
*  (Byggfolio, 2016) ** (NCC, 2013) 
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Uppåkarskolan  
i Staffanstorp 
F-6 

Hyrs 8 700 kvm  
(ink 
idrottshall) 

550  135 mil 
(Skanska)  
/ 170-200 mil* 

25 år 7,6 % av 
Investeringskost.  
d.v.s. ca 13-15 mil 
(1 500-1 750 kr) 

Hemsö Staffanstorp 
kommun 

Hösten 
2016 

Mellanvångsskolan 
i Staffanstorp 
F-6 

Ägs 5 400 kvm 
(ink 
idrottshall) 

350 110 mil/-
  (NCC)** 

25 års 
internhyra 

9.5 miljoner  
(1750 kr) 

Staffanstorp 
kommun 
indirekt 

Staffanstorp 
kommun 

Jan 
2015 

Harvestadsskolan 
I Linköping 
F-6 

Hyrs 4 252 kvm 
(ink 
idrottshall) 

350 -/ 100 mil 
(Hemsö) 

15 år 7,5 miljoner 
(1750 kr) 

Hemsö Linköping 
kommun 

Jan 
2015 

Viktoriaskolan  
i Skara 
7-9 

Ägs 11 137 
kvm  (inkl. I
drotts-hall 
och 
centralkök)  

600 265  mil/338 
mil (Skara) 

40 år 
avskriv.tid 

25  miljoner exkl. 
underhåll 
(1 500 kr) 

Skara 
kommun 
indirekt 

Skara 
kommun 

Hösten 
2016 

 

4.3 Resultat av intervjuer med andra hyresvärdar och entreprenörer 
Syftet med dessa intervjuer var att inhämta erfarenheter och tankar även från andra företag vars 
verksamhet berör vår frågeställning. Då Hemsö visade sig vara hyresvärd i två av tre fall i 
fallstudien ansågs det vara av intressant att bredda resultatet genom intervjuer med ytterligare 
fastighetsägare av samhällsfastigheter. Skanska intervjuades i form av byggherre med intresse i 
frågan. 
 

4.3.1 Klövern - Intervju med Martin Wallin, Affärsutvecklare 
Klövern är ett av de större fastighetsbolagen i Sverige med kommersiella lokaler som inriktning. 
Klövern likt Hemsö är intresserade av att äga och förvalta skolor. Det ligger inom kategorin 
långsiktig samhällsbyggnad vilket är en intressant kategori av fastighetsägande för bolaget.  
 
Klöverns uppfattning är att kommunerna är restriktiva mot privat fastighetsägande av kommunala 
skolor. Deras uppfattning är att kommunen ser skolbyggnaden som en byggnad för en långsiktig 
verksamhet och att de därför gärna äger den själva. De menar även att det är starkt politiskt 
förankrat, att släppa in privata aktörer att äga så viktiga offentliga lokaler är inte en del av den 
ideologiska inriktningen i många kommuner.  
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Inställningen till att låta privata aktörer äga förskolelokaler däremot är inte lika “krångligt” 
eftersom de lokalerna kräver mindre specialanpassning för verksamheten. En förskola är lättare 
att göra om till något annat och kan många gånger ligga i bottenvåningen på ett flerbostadshus 
vilket gör den mer intressant att hyra. Om det demografiska läget således skulle ändras är det 
lättare för kommunen att säga upp hyreskontraktet än att försöka fylla lokalen med annan 
verksamhet. Även idrottshallar anser klövern att kommunen är mer positivt inställd till att en 
privat aktör äger. 
Klövern poängterar att läget är en faktor som spelar en stor roll. Äger kommunen mark där en 
idrottsanläggning skulle ligga strategiskt rätt och vill sälja markbiten för att få in kapital och inte 
nödvändigtvis vill avsätta pengar för att driva den, är en funktions- eller hyresupphandling ofta en 
idealisk form för såväl den kommunala som den privata aktören. Det finns exempel i många delar 
av landet där kommuner kommit fram till att låta privata aktörer gå in och äga idrottshallar där 
kommunen blir hyresgäst, bland annat i Linköping, Västerås och Växjö. 
 

4.3.2 Skanska - Intervju med Marcus Eklund, Affärsutvecklare 
Skanska menar på att det finns ett antal fördelar med privat genomförande och förvaltning av 
skolor. Kommunen överför ansvar och risk på en extern part, kommunen vet att det gentemot 
dem är ett fast byggpris. Byggande aktörer kommer därmed att ha ökade incitament för 
färdigställande i tid. Eftersom byggnaden uppförs och ska säljas livscykeloptimeras byggnaden 
för lägsta möjliga totalkostnad. Kommunen får med detta upplägg en förutsägbar månads- och 
totalkostnad och utgifterna kan fördelas bättre enligt kommunens budgetutrymme. 
 
Skanska har flera projektutvecklande enheter, där i bland en projektutvecklande avdelning som 
endast arbetar med kommersiell projektutveckling. Skanska är en aktör som är intresserade av att 
projektutveckla skolor. Eftersom Skanska traditionellt sett inte äger och förvaltar byggnader 
långsiktigt säljs byggnaden vidare när den projektutvecklats och uppförts. När Skanska lämnar 
anbud på samhällsfastigheter som skall hyras av kommunen går de oftast redan från början ihop 
med en långsiktig fastighetsägare i ett form av partneringupplägg. När Skanska byggt skolan säljs 
den till den långsiktiga fastighetsägaren som sedan äger och förvaltar skolan. Skanska har högt 
ställda krav på köpare då affärer med kommunen sluts i förtroende. Skulle inte kommunen vara 
nöjd med ägaren och förvaltare långsiktigt är detta inte heller bra för Skanska. Skanska har alltid 
en dialog med kommunen vad gäller den framtida ägaren och ger alltid kommunen själv 
möjligheten att köpa tillbaka skolan när den står färdig innan den är såld till tredje part.  
 
Skanska menar på att fördelen med att välja ett bygg- och projektutvecklingsbolag är att de kan 
leverera allt ifrån stora program till enskilda skolor genom flertalet olika genomförandemodeller, 
bestående av olika ägar-, förvaltnings- och samverkansformer. Även Skanskas förmåga att 
erbjuda flexibla lösningar och på ett enkelt och pedagogiskt sätt påvisa värdeskapandet av dessa 
är en stark fördel. Byggbolag som Skanska kan öka tillförlitligheten genom att dokumentera, 
paketera och visualisera olika typer av värdeskapande funktioner och lösningar där begrepp som 
totalkostnad, hållbarhet och lärandemiljöer blir centrala. Standardisering av till exempel stommar, 
typklassrum, sanitetslösningar och vissa ytmaterial kan även vara kostnadseffektivt utifrån ett 
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byggekonomiskt perspektiv. De menar på att de genom lägre projekterings- och 
produktionskostnader och möjlighet att öka byggvolymen kan hålla en attraktiv prisbild.  
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5. Analys 
I det här avsnittet görs först en analys av den kvantitativa studien och sedan av den kvalitativa 
fallstudien. Slutligen sammanfattas argumenten för och emot ägande respektive hyrande och ett 
antal rekommendationer ges. 

5.1 Analys av den kvantitativa studien 
1. Utifrån kommunintervjuerna kan bland annat slutsatsen dras att hyra kontra äga frågan 
är politiskt styrd, vilket inte är förvånande. Till viss del ligger det fortfarande ideologiska tankar 
bakom beslutet, där ett mer socialdemokratiskt “rött” styre traditionellt sett har ett mer restriktivt 
förhållningssätt till privatiseringar och ett mer liberalt “blått” styre varit mer positivt inställda. 
Detta politiska fenomen är självfallet inte unikt för fallet med att äga eller hyra kommunala 
skolfastigheter utan är något som återspeglas inom flera kommunala arbetsområden.  
 
2.Kommunerna utför inte investeringsbedömningar eller samhällsekonomiska 
jämförelsekalkyler mellan hyra och äga alternativen. När kommuner utreder nya 
skolinvesteringar utgår de från elevunderlag och kostnader förknippade med uppförandet av en 
ny skola. Det finns dock andra aspekter till varför man bör investera i social infrastruktur. Det är 
vanligt förekommande när man bygger nya vägar att man räknar på kostnad och nytta men inte 
alls lika vanligt förekommande är att man räknar på en ny investering så som en skola. En 
kommun bygger framförallt skolor utifrån det aktuella eller tänkta demografiska behovet. Ibland 
kan till exempel investeringar för att rusta upp en skola genomföras för att göra den populärare, 
till exempel i eftersatta områden, men inte när det kommer till nybyggnation, vilket kanske är lite 
motsägelsefullt då även en ny skola bör bli populär och ge uppsving för ett område. Man skulle 
kunna tro att kommuner alltid beslut baserade på både ekonomiska och samhällsekonomiska 
grunder men så är alltså inte fallet. Det kan tyckas märkligt då kommuner ofta är hårt pressade 
vad gäller budget och inte sällan får ta lån från Kommuninvest för att uppföra den nödvändiga 
infrastruktur som kommunen behöver.  
 
Det bör finnas ett intresse hos kommunerna att faktiskt bedöma detta, det vill säga vad som blir 
mest kostnadseffektivt för kommunen och vilket av flera alternativ som ger störst 
samhällsekonomisk nytta. Rent geografiskt kostar det ungefär lika mycket att bygga en skola var 
man än bygger den i Sverige men olika kommuner har olika ekonomiska förutsättningar och 
olika stor investeringspott att utgå från. Olika kommuner har olika befolkningstillväxtprognoser 
och olika expansionsbehov. En del kommuner som helt utgår från att det är billigare att äga skola 
själv har troligen det befintliga skolbeståndet i åtanke. Ett befintligt äldre bestånd som är 
avskrivet och bara kostar kommunen i form av drift och underhåll känns självklart billigt. Dessa 
byggnader var dessutom billigare att uppföra jämfört med dagens skolor. Detta kan vara ett 
argument till “det har vi alltid gjort” och “det har alltid fungerat” argumenten. Självklart är 
inställningen olika hos olika politiker och svaren vi fick har naturligtvis påverkats av vilken 
representant vi intervjuat. Det slumpmässiga urvalet resulterade dessutom i 44 % rödstyrda 
kommuner vilket även det kan ha påverkat.  
 
3. Någon kommun måste vara draglok när det kommer till obeprövade metoder. Innan 
undersökningen hade vi uppfattningen att de större städer var mer benägna att hyra skolor än de 
mindre kommunerna och av våra tio kommungrupper var det endast Förortskommuner till 
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storstäderna, Större städer, Förortskommuner till större städer och Kommuner i glesbefolkad 
region som hyrde någon skola överhuvudtaget. Det kan föreligga både ekonomiska och 
ideologiska skäll till detta, men generellt är det så att nya, relativt obeprövade tillvägagångssätt 
börjar i större kommuner för att sedan spridas till de mindre. Intressant är dock att Staffanstorp är 
initiativtagare i södra Sverige. Nu kan det givetvis finnas andra kommuner i Södra Sverige som 
inte ingår i denna undersökning men enligt både Malmö kommun och Staffanstorp kommun 
själva är de ledstjärna för det nya hyresupplägget. I Staffanstorp fanns det från början en del 
motstånd mot hyresupphandlingar för skolor. Kommundirektören själv var dock en stark 
förespråkare för idéen och har tillsynes varit drivande i projektet. En modig pionjär som leder 
vägen behövs troligen.  
 

4. Risk för uppsägning vid hyreskontraktets utgång gäller för både hyresgäst och 
hyresvärd. Som mycket annat handlar det för kommunen om risk, där den största utan tvekan är 
att ha en fungerande skola som man när kontraktet löpt ut inte får hyra vidare. Det bör dock 
betonas att detta är en liten risk då sannolikheten att den privata fastighetsägaren inte vill fortsätta 
bedriva skola i en uppenbar skolbyggnad får anses liten. Kommunen kan dock inte förlita sig helt 
på det faktum att risken är liten då risken finns att den private fastighetsägaren finner det mer 
lukrativt att sluta avtal med en privatskola.  För kommunen att ha alternativa lokaler är inte enkelt 
med tanke på den relativt komplexa byggnad som en skola utgör men det är ändå viktigt att 
kommunen ser över sitt bestånd när hyrestidens slut börjar närma sig. Detta för att till viss del 
förbättra sin förhandlingsposition.  

5.2 Analys av fallstudien 
1. Det går snabbare att få fram en skola om du väljer att hyra den. Utav fallen att döma 
verkar det gå snabbare att få fram en skola om den skall hyras. Det tog två och ett halvt år för 
Staffanstorp kommun att både upphandla, projektera och uppföra Uppåkraskolan, jämfört med 
den kommunalt ägda och likvärdiga Mellanvångsskolan som det tog Staffanstorp kommun tre 
och ett halvt år att uppföra. I Skara där kommunen bygger en skola för att äga tog 
kommunfullmäktige det första beslutet 2011 men som sedan kom att ändras och ett nytt beslut 
togs 2013. Skolan beräknas stå klar under 2017 vilket innebär att det kommer ha tagit över sex år 
att få fram den nya skolan. 
 

I fallet med Harvestadsskolan i Linköping hade kommunen redan projekterat skolan vilket gör 
det svårt att jämföra om det gick “snabbt” eller “långsamt”. Men när en privat aktör uppför 
byggnaden kommer processen antagligen att gå något snabbare då en privat, vinstdrivande aktör 
vill färdigställa sin produkt för att börja driva in hyror vilket bidrar till bolagets kassaflöden och i 
förlängningen vinst. 
 

2. Det kostar ungefär lika mycket att hyra. Utifrån tabell 4 i empirikapitlet som sammanställer 
kostnader och detaljer avseende fallens karaktär går det att utläsa att det faktiskt inte skiljer 
avsevärt mycket mellan att hyra och att äga. Kvadratmeterkostnaderna per år i de undersökta 
fallen spänner mellan 1500-1750 kr/kvm. Uppåkraskolan har visserligen inte fått någon slutgiltigt 
fastställd hyra än men då både procentsatsen av investeringskostnaden, byggkostnaden och 
markkostnaden är känd och andra kostnader är relativt standardiserade är det troligt att 
investeringen uppskattningsvis hamnar någonstans runt 200 miljoner vilket innebär en 
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kvadratmeterhyra på cirka 1700 kronor per kvadratmeter och år. Det är visserligen svårt att dra 
några generella slutsatser utifrån fyra fall men det ger dock en indikation på att de en del 
kommuner påstår “att det är billigare att äga än att hyra” nödvändigtvis inte stämmer. 
 

3. Anbudets utformning påverkar hur billigt det blir att äga eller hyra. I fallet med 
Harvestadsskolan vann det anbud som presenterade lägst årshyra i reella tal. Årshyran var i form 
av varmhyra där kostnaderna för drift och underhåll ingår. Det kan finnas fördelar med att redan 
från början veta vad hyran blir och ett faktiskt tal är lättare att förhålla sig till än en procentsats 
vid jämförelse av olika alternativ och inför beslutsfattande. Anbudssätten skiljer sig åt mellan 
Harvestadsskolan och Uppåkraskolan. Harvestadsskolans upphandlingssätt konkurrensutsätter 
marknaden så till vida att lägst pris vinner, vilket även sätter press på den kommunala 
verksamheten. Att konkurrensutsätta kommunal verksamhet gör att de blir mer benägna att vinna 
nästa anbud och kanske även har spinoff effekter som gör att servicenivån på redan befintliga 
skolor ökar. Uppåkraskolans upphandling där man vinner på procent och behöver ta in anbud från 
minst tre olika byggentreprenörer konkurrensutsätter marknaden två gånger vilket kanske utifrån 
ett samhällsnyttoperspektiv är ännu bättre då det kan resultera i ännu lägre kostnader för 
kommunen.  
 
4. Utbildningar inom ekonomi, fastighetsekonomi och samhällsekonomiska kalkyler är 
vitalt för att kommunrepresentanter skall kunna ta rätt beslut angående vilket alternativ 
som är mest långsiktigt fördelaktigt. Det är svårare att räkna ut vilken hyra Viktoriaskolan 
skulle motsvara. Den högre byggkostnaden för Viktoriaskolan kan delvis bero på att det är en 
högstadieskola vilket kräver att dyrare rum som kemi och laboratoriesalar innefattas. Årshyran 
ligger dock enligt kommunen på 25 miljoner men vid en investering upprättas en kalkyl som ska 
bedöma den ekonomiska konsekvensen av investeringen över den tid som anläggningen bedöms 
kunna användas. I kalkylerna har den nya högstadieskolan bedömts ha en livslängd på 40 år 
vilket innebär att 25 miljoner skall skrivas av fastigheten i 40 år. Vid en enkel “back of the 
envelope” uträkning, utan att ta penningvärden i beaktan, innebär detta att skolan kostar 
kommunen närmare en miljard. Subtraherar man investeringskostnaden 338 miljoner från det blir 
kvadratmeterhyran cirka 1500kr/kvm ((1 000 000 000 - 338 000 000) /11137 kvm /40 år). Denna 
mycket grova uträkning tar varken hänsyn till inflation eller andra värdeförändringar men ger en 
indikation på vad det skulle kunna kosta. Dessa 25 miljoner per år är dock exklusive underhåll. 
Vilket innebär att hyran egentligen är högre.  
 
På intervjun nämnde intervjupersonen att det skulle blivit dubbelt så dyrt att hyra. Detta uttalande 
baserar sig dock förmodligen på en uträkning där kommunen lägger ihop årshyrorna för skolan 
och sedan återköpsvärdet av fastigheten. Ponera att skolan skulle hyras i 15 år för 15 miljoner och 
köpas åter, för enkelhetens skull köps tillbaks för investeringskostnaden. Det blir ungefär dubbelt 
så dyrt. Då har man å andra sidan inte tagit besparingen av att ha mindre lån och inte tagit en stor 
investering i beaktan. Har man aldrig tidigare arbetat med hyresupphandlingar och aldrig tidigare 
hyrt en samhällsbyggnad har man inget att jämföra med och tycker att det är säkrast att ta ett 
alternativ man kan. Det skulle troligen behövas mer utbildning för att beslutande 
kommunanställda skall kunna ta bra beslut. Utbildningar inom både ekonomi fastighetsekonomi 
och samhällsekonomiska kalkyler skulle troligen göra hyresalternativet mindre främmande.  
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5.3 Bör en skola ägas eller hyras? 

5.3.1 Kommunen hyr den nya skolan 
Nedan sammanställs de för- och nackdelar som framkommit för alternativet att kommunen hyr en 
skola jämfört med att äga den. 

5.3.1.1 Fördelar 
• En samhällsekonomisk vinst. Rent fastighetsekonomiskt är det idag ungefär lika dyrt att 

hyra som att äga. Allt annat lika är bör dock den samhällsekonomiska vinsten vara större 
av att hyra. Det går snabbare att uppföra en skola via en hyresupphandling än när 
kommunen själva skall projektera och äga den. Visserligen är det svårt att sätta pengar på 
att “elever får gå i en nybyggd skola ett eller två år tidigare” men med tanke på att ungefär 
250 nya skolor kommer att behövas de närmaste fem åren har snabb byggnation ett värde. 

 
• Pengar över till annat. Hyr man en skola slipper man de initiala investeringskostnaderna 

och har därför inte bundit upp massa kapital i endast ett projekt. Det outnyttjade 
investeringsutrymmet kan då användas till investeringar i andra samhällsfastigheter utöver 
den tänkta skolan. Att man använder pengar för andra samhällsfunktioner kan i sin tur 
leda till en mer attraktiv kommun där människor vill bo. Detta tas upp mer utförligt i 
avsnittet nedan.  

 
• Minimerar risker i förvaltningen. Hyr du skolan slipper du vissa ekonomiska 

belastningar så som kostnader för skador, renoveringar och ombyggnationer. Du 
minimerar även risken att betala för lokaler som är överflödiga eftersom du kan anpassa 
ytan i ditt hyreskontrakt. Dessa faktorer kan vara svåra att sätta kronor på men är ändå 
viktiga att ta hänsyn till i beslutet.  

 
• Minimerar risken i grundinvesteringen om en erfaren aktör bygger. Senast många 

kommuner lät uppföra skolor var på 1970-talet. Privata aktörer däremot är verksamma 
över hela landet projektutvecklar skolor minst en gång om året. En aktör som 
projektutvecklar och bygger skolor ofta bör ha lite mer erfarenhet och vara bättre på det 
än någon utan lika stor vana. En bättre pedagogisk miljö kan förhoppningsvis stimulera 
lärande och välutbildade elever är långsiktigt bra för kommunen.  

 
• Incitament till att bygga bra. Privata aktörer som uppför skolan för att hyra ut den har 

incitament att bygga bra. En välbyggd skola kräver mindre underhåll vilket leder till lägre 
kostnader. För den privata ägaren som byggt skolan är det även viktigt att ha ett högt 
restvärde efter hyrestidens slut varpå kontinuerligt underhåll av fastigheten blir viktigt.  

 
• Transparent kostnad. Att hyra skolan gör att det blir enkelt för kommunen att veta exakt 

vad just den skolan kostar kommunen per år och vad som ingår. Att ha en transparens 
kring kostnaderna gör även att det är enkelt att jämföra skolors ekonomiska belastning 
och ställa förvaltningen av dessa mot varandra för att minska kostnaderna och höja 
kvalitén.  
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• Den privata aktören kommer att i sin hyresberäkning att räkna in kostnaden för 
framtida drift och underhåll samt avsättningar vilket gör att det är kostnader som redan 
prognostiserats för vilket minskar risken att de pengarna omfördelas och går till något 
annat istället.  
 

• Det kan vara lättare och mindre omfattande att utlysa funktionsupphandling med 
hyresavtal än att göra en traditionell upphandling där kommunen själva måste planera 
och utforma projektet från grunden. Vid en hyresupphandling räcker det med att bifoga ett 
hyresavtal, vilket är betydligt mindre omfattande, för att sedan tillsammans med 
anbudsvinnaren utforma skolan.  

 
• Hyran för skolan har pressats ned. Det är möjligt för kommunen i upphandlingen att 

pressa ner priset i två omgångar om man väljer det upplägg som Staffanstorps kommun 
använde sig av. Detta eftersom anbudsgivarna konkurrerar med sin procentsats samtidigt 
som de även måste visa på anbud på byggkostnad från underentreprenörer. 
Underentreprenörerna har i sin tur själva pressat ned byggkostnaden för att vinna. 

 
• Om kommunen är hyresgäst låter de en privat aktör vars huvudsakliga verksamhet är att 

förvalta fastigheter att sköta allt kring det och kommunen kan fokusera på en av sina 
kärnverksamheter, att driva själva skolverksamheten. 

 
• En form av riskhantering för framtida elevunderlag. Framtida elevunderlag kan vara 

svårt att förutspå eftersom utbudet av skolor kan ändras om friskolor väljer att etablera sig 
i kommunen. Om kommunen är osäker kan det vara fördelaktigt att hyra skollokaler 
eftersom man då inte har något ansvar för byggnaden efter kontraktets utgång. Äger du 
den nya skolan riskerar du att stå med en outnyttjad fastighet som kostar pengar.  

5.3.1.1.1 Alternativa investeringar 

För att utveckla argumentet att kommuner kan använda det icke bundna kapital som blir över, om 
de använder hyresupplägget, har alternativa investeringar undersökts. Om kommunen inte tar en 
stor initial investering för byggandet av en ny skola, utan istället väljer att hyra en, kan 
kommunen investera det outnyttjade kapitalet till andra samhällsfastigheter eller funktioner. 
Visserligen skapar hyresalternativet framtida årliga hyreskostnader men årliga kostnader skulle 
kommunen ha även i ägandealternativet, dock i form av ränta och amorteringar på de lån som 
tagits. I räkneexemplet utgår vi dock för enkelhetens skull från att kommunen använder mycket 
eget kapital och att räntor med mera bortses. Tabell 5 nedan listar ett antal alternativa 
användningsområden som en kommun skulle kunna investera i om den nya skolan hyrs istället 
för ägs. Som grund för exemplet har investeringskostnaden för Viktoriaskolan i Skara, cirka 338 
miljoner, använts.   
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Tabell 5, alternativa investeringar för kommunen om man inte bygger för att äga en skola. (Egen undersökning, 
2016). 
* Diskussion med byggledare på Skanska  ** (Södermanlands Nyheter, 2012)  
*** (Lokaltidningen Kävlinge, 2014)         **** (Hela Hälsingland, 2014) 

Alternativ produkt Antal Kommentar 

Hyreslägenheter 300 stycken Baserat på att det kostar ungefär 
35 miljoner att bygga 30 
hyresrätter i Stockholmsområdet 
utan risk/vinst (Skanska)* 

Äldreboenden  Ett äldreboende med cirka 200 
lägenheter och eget centralkök 

Baserat på att det kostar 258 
miljon att bygga ett äldreboende 
med 146 lägenheter i Nyköping 
(PEAB)** 

Simhallar 4,2 simhallar med 25 meter 
simbassäng och åtta banor 

Baserat på att det kostar 80 
miljoner att bygga en ny 
inomhussimbassäng i Göteborg 
(Bassängbyggarna och Predevo 
konsulting)*** 

Idrottshallar 14,7 idrottshallar á 3000 kvm Baserat på att det kostar 23 
miljoner att bygga en idrottshall á 
3000kvm i Gävleborgs kommun 
(Gävleborgs kommun)**** 

5.3.1.2 Nackdelar 
• Den samhällsekonomiska vinsten förutsätter pålitliga aktörer. En risk är naturligtvis 

att en privat aktör som låter uppföra skolan skyndsamt kan bygga skolan för att sedan 
vinstmaximera projektet genom att dra ned på kostnaderna för drift och underhåll, vilket 
då gör kommunen till förlorare. De privata aktörerna vet dock att bolag som missköter sitt 
uppdrag får svårigheter att bli anlitade igen och eftersom bolagen vill behålla ett gott 
rykte för att kunna växa och göra nya investeringar är sannolikheten att seriösa aktörer 
missköter sig liten. Det är dock viktigt att kommuner som väljer hyresupplägget är 
noggranna med att specificera i upphandlingen och hyreskontraktet exakt vilka 
skyldigheter hyresvärden har. Att ha ett avtal att falla tillbaka på blir viktigt om den 
initialt seriösa fastighetsägaren, av någon anledning säljer vidare fastigheten till en mindre 
seriös aktör som missköter sitt uppdrag.  

 

• Svårt att uppskatta vad hyran blir. Beroende på hur upphandlingen ser ut kan det vara 
svårt för kommunen att veta exakt vad hyran för den nya skolan kommer bli. Sätts hyran i 
form av en fast summa kan det vara svårt att säkerställa vad man får för pengarna och blir 
den istället i form av en procentsats är det förenat med en viss osäkerhet kring exakt 
belopp. 

 

• Svag förhandlingsposition när kontraktet går ut. Oavsett kontraktslängd tar hyrestiden 
till sist slut och när den gör det kan kommunen hamna i en svag förhandlingsposition. Om 
kommunen är i behov av lokalen har de inte mycket att sätta emot om hyresvärden vill 
höja hyran eller säger upp avtalet för ändrad användning av lokalen. Eftersom 
hyresvärden vet att det är svårt att få tag på en ny skollokal i samma område, kan de vara 
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relativt hårda i sin förhandling med kommunen. Läget kan medföra att det blir dyrare för 
kommunen att hyra än att äga själva.   

 
• Det privata fastighetsbolaget kan gå i konkurs. Att ha en kommunal skola i privatägda 

lokaler medför en osäkerhet kring vem som kommer vara fastighetsägare. Det finns inga 
garantier att den part kommunen ingick avtalet med kommer äga fastigheten under hela 
avtalstiden utan det är fritt fram för den ägaren att i sin tur säja fastigheten vidare till 
någon annan, som då blir kommunens nya hyresvärd. Trots att den första ägaren skötte 
drift och underhåll av byggnaden bra innebär det inga garantier att även nästa ägare 
kommer agera så.  

5.3.2 Kommunen äger den nya skolan  
I listan sammanställs de för- och nackdelar som framkommit för alternativet att kommunen äger 
skolan. 

5.3.2.1 Fördelar  
● Säkerställer lokaler för all framtid. Om kommunen äger skolfastigheten finns det en 

trygghet i vetskapen att den kommer vara i kommunens ägo så länge man väljer att behålla 
den.  
 

● Får utforma skolan helt själv. Om kommunen gör på det traditionella sättet och upphandlar 
en skola de sedan kommer äga har de möjlighet att designa denna helt utifrån sina egna 
premisser. De är helt fria i att välja vilken standard de vill att fastigheten ska ha och kan 
genom det påverka kostnadsbilden.  

 
● Rådighet över fastigheten och lokaler. Som ägare har man full rådighet över byggnaden 

och kan besluta om ombyggnationer eller renoveringar utifrån egen vilja utan att först 
inhämta tillstånd från fastighetsägaren. Om elevunderlaget i framtiden skulle minska och man 
står med överflödiga och outnyttjade ytor har man som ägare rådighet över lokalerna och 
kan hyra ut dessa i andrahand. 

 
● Erfaren fastighetsägare. Kommuner har varit fastighetsägare under en väldigt lång tid och 

genom att äga fastigheten kan de själva styra kostnaden för drift och underhåll utifrån den 
nivå man eftersträvar.  

 

5.3.2.2 Nackdelar 
● Osäker demografisk utveckling skapar hyresrisk. Vikande elevunderlag leder till att 

kommunen står med en fastighet som kostar pengar men är svår att använda för annat 
ändamål och svår att sälja.  
 

● Överbelånad kommun har svårt att nyinvestera. För mycket bundet kapital ger 
kommunen en sämre soliditet samt ökad risk vilket kan leda till att nya lån blir både dyrare 
och svårare att få. En anledning till att kommuner kan låna pengar så pass billigt är att de 
anses som säkra låntagare, men ökade lån minskar den säkerheten.  
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● Svårt att veta vad skolan egentligen kostar per år. Äger kommunen skolan kan det vara så 

att de får multipla räkningar från olika kommunala bolag som ansvarar för olika delar av 
skolans skötsel. Ett företag sköter städning, ett fastighetsservicen och ett tredje 
trädgårdsskötseln. Detta kan medföra att kommuner inte har full koll på vad fastigheten de 
facto kostar dem och därför inte kan stämma av hur de ligger till i förhållande till andra 
alternativ.  

 
● Större incitament att lägga ner en skola. Om man äger en skola där elevantalet är litet i 

förhållande till skolans lokaler kan det locka kommunen att lägga ner skolan för att spara in 
pengar. Om man istället är hyresgäst kan man enklare minska den förhyrda ytan för att 
fortsätta ha kvar skolan.  

 
● Att äga innebär ett ansvar att underhålla. Om kommunen är fastighetsägare är det lättare 

att underhållet av skolan blir eftersatt eftersom det då kan bli så att pengarna prioriteras att 
användas för något annat i tider av ekonomisk åtstramning. Underhålls inte skolan kommer 
restvärdet att bli lågt och skolan kanske till och med obrukbar efter 25 år. Antingen måste då 
skolan renoveras för en ansenlig summa eller rivas. En skola är en byggnad som slits snabbt 
relativt andra samhällsbyggnader då barn leker och är livligare än någon annan åldersgrupp i 
samhället.  I extremfallet, där skolan behöver rivas blir det väsentligt dyrare att äga än att 
hyra. Investeringskostnaderna fördelat på 25 år skulle vara betydlig högre per år än att hyra 
den. 

5.5 Slutsatser och samhällsekonomiska investeringsrekommendationer  
Rekommendationerna nedan utgår från vad teorier säger om hyra-äga alternativen samt utfallen 
av de empiriska studierna. Rekommendationerna bör naturligtvis anpassas efter kommunens 
förutsättningar, storlek och belåningsgrad. I vissa kommuner behövs bara ett handfull 
grundskolor, och i andra upp emot 200 stycken. Rekommendationerna kan dock vara 
applicerbara på alla kommuner. Listan nedan syftar till ett att ge kommuner som planerar att 
uppföra en ny skola generella rekommendationer och vägledning.  
 
Rekommendation 1. Gör en investeringsbedömning och en samhällsekonomisk bedömning 
och ställ upp alternativen mot varandra. Vi rekommenderar att man gör 
investeringsbedömningar och ställer hyra och äga alternativen mot varandra i en 
samhällsekonomiska jämförelsekalkyler. Det är oklokt att resonera att ” det har vi alltid gjort” 
och därmed förutsätta att äga är billigast. En kommun som står inför ett skolbygge bör ställa upp 
för- och nackdelarna med att hyra respektive äga, samt försöka kvantifiera kostnader och välja de 
alternativ som bringar störst nytta till kommunen som helhet. Samtliga kommuner i Sverige bör 
resonera att det som ger störst nytta är det bästa alternativet men storstäder, varuproducerande 
kommuner och glesbygdskommuner i synnerhet bör intressera sig för alternativ till att hyra då de 
tar emot den största andelen nya medborgare. 
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Rekommendation 2. Kommunen bör utlysa en hyresupphandling och låta lägsta 
procentsats vinna. Om kommunen bestämmer sig för att hyresupphandla skolan kan det vara 
klokt att konkurrensutsätta priset två gånger. Ett alternativ är att använda att liknande upplägg 
som Staffanstorp. Upplägget innebär att upphandlingen innefattar en klausul som tvingar de som 
lämnar anbud att ta in ett antal offerter över förväntad byggkostnad från olika byggentreprenörer. 
Därmed konkurrensutsätter man hyran två gånger. Först genom att en fastighetsägare lämnar 
lägst procentsats i sitt anbud (hyran beror av procentsatsen som beror av byggkostnaden), och 
sedan genom att entreprenören lämnar lägst byggpris. Kommunen bör även bjuda in de 
projektutvecklande delarna av byggbolag i anbudstävlingen. Ju fler aktörer som har möjlighet att 
delta i anbudstävlingen desto mer konkurrens.  
 
Rekommendation 3. Om du ska hyra, viktigt med rätt fastighetsägare! Lägg in ett 
överlåtelseförbud. Är det en långsiktig investerare som håller vad de lovar när det kommer till 
ägande av fastigheter, eller är det en riskkapitalist som är ute efter att tjäna snabba pengar. Att 
välja en fastighetsägare med erfarenhet som värnar om sitt goda rykte gör att kommunen minskar 
risken att få en misskött fastighet. En långsiktig ägare kan även säkerställas genom att kommunen 
lägger in ett överlåtelseförbud i kontraktet. En långsiktig ägare av fastigheter är även mån om att 
byggnaden skall ha ett högt restvärde efter hyreskontraktets utgång och kommer därför troligtvis 
att vara mån om att sköta den på ett bra sätt. Väljer kommunen hyra-alternativet bör kontraktet 
vara välutformat med jämn riskfördelning och med stor tydlighet kring vem av parterna som 
sköter vad i drift och underhållet.  
 
Rekommendation 4. Fundera på alternativa investeringar som bidrar till kommunens 
attraktivitet. Om kommunen väljer att inte ta den initiala investering som en nybyggd skola 
innebär utan istället hyr den har de en årlig kostnad att ta hänsyn till. Det kommunala 
investeringskapitalet kan då fördelas jämnare över ett antal år och användas aktivt till andra 
investeringar. Dessa andra investeringar kan bidra till kommunens attraktivitet och leda till ökad 
inflyttning. Hyr man en skola kan man använda det olåsta kapitalet till att istället bygga ett nytt 
torg, bygga nya hyresrätter eller investera i ett badhus. Det krävs naturligtvis att kommunen har 
en plan för en alternativ användning av kapital. Redan i översiktsplanen bör ägandeformen och 
upphandlingsformen tas hänsyn till.  
 
Rekommendation 5. Om man väljer att hyra, anlita en aktör som har aktuell erfarenhet av 
att projektutveckla skolor i Sverige. Visserligen vet en kommun vad de vill ha men det krävs 
både tid och resurser för att projektera en hel skola själv inom kommunen. Vissa kommuner har 
inte byggt någon ny skola sedan 1970 talet. Därför kan det vara bättre att låta en erfaren aktör 
med vana av att uppföra skolor utveckla den. Aktörer som regelbundet utvecklar och bygger 
skolor har troligen insikter och erfarenheter som inte kommunen har. Det är inte osannolikt att en 
bättre utformad skola bidrar till både färre ombyggnationer och bättre skolresultat. Bättre 
utbildade medborgare har naturligt en samhällsekonomisk fördel. 
 
Rekommendation 6. Om du väljer att hyra, värdera hyreskontraktets längd. Det kan finnas 
anledning från kommunens sida att fundera över hyreskontraktets längd. Vilken längd som är 
mest tilltalande för den privata aktören respektive kommunen är svårt att säga eftersom det finns 



48	  
	  

för- och nackdelar med både långa och korta kontrakt. För den privata aktören är det intressant 
med så långa kontrakt som möjligt eftersom det innebär stabilitet och förutsägbarhet kring 
hyresintäkter. För kommunen är det viktigt att fundera över vilken tidshorisont de tror att skolan 
kommer behövas för att försöka anpassa hyreskontraktets längd efter det. Det blir en dålig affär 
för kommunen att sitta fast i ett hyreskontrakt för lokaler som är överflödiga. Det blir dock även 
dyrare ju oftare den privata fastighetsägaren har möjlighet att säga upp kommunen för 
omförhandling och höja hyran.  
 
Rekommendation 7. Både hyr och äg i förlängningen! Men för tillfället kan det vara smart 
att hyra. Den allmänna rekommendationen till vilken kommun det än gäller är att en blandning 
förmodligen är bäst. Hyr en del skolor och äg andra. Har en mindre kommun en skola i ett 
centralt läge som de vet kommer användas mycket länge kan det i vissa lägen vara en fördel att 
äga den, förutsatt att den underhålls på ett sätt som ger förutsättningar för lång livslängd. I nya 
bostadsområden eller expansiva delar av kommunen kan det vara rimligt att istället hyra en skola. 
Det kanske är många barnfamiljer som flyttar till området när det är nytt men om de sedan väljer 
att bo kvar under många år kommer elevunderlaget i området se annorlunda ut en generation 
senare.  Genom att hyra skolan slipper kommunen binda kapital som troligen behövs till andra 
delar av expansionen samt att det ger en transparens kring framtida kostnader för skolan.  
 
Med tanke på att det tar relativt lång tid att få fram en skola bör befolkningsstatistiken tidigt 
analyseras. 2030 beräknas det finnas mer än 30 procent fler barn i skolåldrarna än idag. Med 
detta i beaktan rekommenderas kommuner att överväga hyresalternativet då det innebär en 
snabbare process och en skola på plats tidigare. 
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6. Förslag på vidare forskning 
I det här avsnittet sammanställs de övriga funderingar och insikter som uppkommit i och med 
arbetet med rapporten. Dessa kan förhoppningsvis inspirera läsaren till vidare forskning.  
 
Public Private Partnership (OPS). Public Private Partnership är det engelska begreppet för 
Offentlig Privat Samverkan (OPS). OPS innebär att ett privat företaget tar ett helhetsansvar för 
projektering, byggande, finansiering, drift och underhåll men där kunden, oftast kommunen, äger 
tillgången och det privata företaget sköter kontinuerligt underhåll. (Konkurrensverket, 2008). 
Detta skulle man kunna tänka sig att kommuner kan använda sig utav inte bra när det gäller 
infrastruktur, utan även när det kommer till samhällsfastigheter och skola. En undersökning 
huruvida detta sätt skulle vara lämpligt hade för fortsatt forskning varit intressant.  
 
Sale and lease-back. Ett sale and lease back-avtal i detta fall skulle innebära ett avtal där 
kommunen säljer en skola till ett finansieringsbolag för att efter försäljningen leasa tillbaka den. 
Sale and lease-back affärer omfattar vanligen endast kunden och finansiären där kunden är både 
säljare och leasingtagare av fastigheten. (Statistikcentralen, 2013). Driften skulle således skötas 
av den privata aktören (Lind & Brunes 2008). Detta upplägg kanske inte är lämpligt då ett 
finansieringsbolag rimligen inte har vana att driva en skola. Dock hade vidare forskning i detta 
ämne även varit intressant.  
 
Kommer skolan att bli digitaliserad? Det blir allt vanligare med utbildning online. Bara under 
de senaste åren har distansutbildningarna ökat med 50 %. Denna trend kanske till viss del sprider 
sig till grundskolan vilket innebär att färre skollokaler kommer att behövas. Det hade varit 
intressant att undersöka om ett minskat skolbestånd kan påverka synen på huruvida man bör äga 
eller hyra skollokaler.  
 
Kan bygget av skolor få igång bostadsbyggandet? En samhällsfastighet är en säker investering 
eftersom den ofta har långa hyreskontrakt. Det gör den attraktiv för investerare att engagera sig i 
även på mindre orter. Här har kommunerna möjlighet att som motprestation för ett bra avtal, 
ställa krav på investeraren att bygga bostäder. Kommunerna får då inte bara loss pengar och tid 
utan bjuder in nya aktörer på den lokala bostadsmarknaden vilket kan stimulera tillväxt.  
 
Varför vill kommuner låta privat aktörer äga andra samhällsbyggnader? Intressant är att 
kommunerna vara generellt mer positivt inställda till att hyra ett nybyggt gymnasium och en 
nybyggd förskola än grundskola. En undersökning som syftar till att ta reda på varför detta är 
inställningen hade varit intressant.   
 
Samhällsekonomisk vinst med att tillföra en nybyggd skola. Vidare hade det varit intressant 
att titta på vad en ny skola bidrar med för samhällsnytta. Rimligen bör en ny skola bidra till att 
kommunen kan locka fler medborgare och därmed ge kommunen fler skattebetalare. Detta bör 
göra att kommunen genom en expanderad verksamhet kan erbjuda fler skolplatser vilket ger 
möjligheten till bättre kvalité på skolan där undervisningen kan ske i nybyggda miljöer anpassade 
efter dagens undervisningsmetoder. Kommunen bör dessutom genom att tillföra en ny skola 
förnya sig och sitt varumärke, konkurrera med grannkommuner, uppnå attraktionskraft och locka 
nya medborgare.  
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Bilaga 1 - Kommungrupper enligt Sveriges kommuner och landsting 
1 Storstäder (3 kommuner) 

Kommuner med en folkmängd som överstiger 200 000 invånare. 

2 Förortskommuner till storstäder (38 kommuner) 

Kommuner där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i någon annan 
kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet ska vara någon av storstäderna. 

3 Större städer (31 kommuner) 

Kommuner med 50 000-200 000 invånare samt en tätortsgrad överstigande 70 procent. 

4 Förortskommuner till större städer (22 kommuner) 

Kommuner där mer än 50 procent av nattbefolkningen pendlar till arbetet i en annan 
kommun. Det vanligaste utpendlingsmålet ska vara någon av de större städerna i grupp 3. 

5 Pendlingskommuner (51 kommuner) 

Kommuner där mer än 40 procent av nattbefolkningen pendlar till en annan kommun. 

6 Turism- och besöksnäringskommuner (20 kommuner) 

Kommuner där antalet gästnätter på hotell, vandrarhem och campingar överstiger 21 per 
invånare eller där antalet fritidshus överstiger 0,20 per invånare. 

7 Varuproducerande kommuner (54 kommuner) 

Kommun där 34 procent eller mer av nattbefolkningen mellan 16 och 64 år är sysselsatta 
inom tillverkning och utvinning, energi och miljö samt byggverksamhet (SNI2007). 

8 Glesbygdskommuner (20 kommuner) 

Kommun med en tätortsgrad understigande 70 procent och mindre än åtta invånare per 
kvadratkilometer. 

9 Kommuner i tätbefolkad region (35 kommuner) 

Kommun med mer än 300 000 personer inom en radie på 112,5 kilometer. 

10 Kommuner i glesbefolkad region (16 kommuner) 

Kommun med mindre än 300 000 personer inom en radie på 112,5 km. 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor och kontaktuppgifter 
Frågor till privata aktörer 
 
Frågor till Hemsö 

1. Uppåkraskolan i Hjärup är ett exempel där ni äger och kommunen är hyresgäst, har ni 
genomfört/genomför fler sådana affärer? (Harvestadsskolan i Linköping som exempel) 

2. Hur gick det till i Staffanstorp och Linköping? Var upphandlingsformen helt och hållet 
kommunens idé eller privata aktörers förslag? Varför tror ni att så få kommuner provar 
“hyra-skola-alternativet”? 

3. Upplever ni att kommunerna tvekar inför att låta privata aktörer äga just skolfastigheter? 
Om så, varför? 

 
Företagsekonomiskt 

4. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv, ser ni några eventuella risker med det här 
upplägget? Ser ni några eventuella risker med att äga en kommunal skolbyggnad? 

5. Hur ser er investeringskalkyl ut? 
6. Vilket restvärde räknar man på? 
7. Vad händer efter 25 år? 

 
Upphandlingen  

8. Hur, när och av vem bestäms kommunens hyresnivå, vad ingår? Är det samma hyra per år 
25 år i rad? Ökar med inflation bara. (Vilken är hyresnivån i Linköping?) 

9. Dum fråga kanske men blir hyran marknadsmässig? Räknar ni med avsättningar för drift 
och underhåll? 

10. Är hyrestiden alltid bestämd i en upphandling som Uppåkraskolan?  
11. Vilken part bestämmer hyrestiden i så fall? 

 
 Övrigt 

12. Har ni någon skola som har varit i drift några år finns det någon kommun som tycker det 
funkar bra att hyra tillbaka sin skola? Eller funkar mindre bra? 

13. Från ett samhällsekonomiskt perspektiv, vad ser ni som för- och nackdelar med att 
kommunen hyr sina skollokaler? 

14. Vem ska vi prata med på Staffanstorp kommun som kan svara på dessa frågor om varför 
man hyr osv 

 
Frågor till Skanska  

1. Hur fick ni till affären? 
2. Hur tänkte Linköpings kommun? 
3. Varför vill man projektutveckla skolor?  
4. Varför tror ni kommunen hellre vill äga skolor? 
5. Är upphandlingen mer eller mindre omfattande när kommunen ska hyra mot om den ska 

äga? 
6. 4. Får vi ta del av en offentlig upphandling? 
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Frågor till Klövern 
1. Varför hyr man inte skolor när man gärna hyr äldreboenden förskolor etc.? 
2. Vill ni som Hemsö, äga grundskolor och hyra ut dem till kommunen, varför? 
3. Hur gör ni för att få skolaffärer? 

Frågor till kommunala aktörer 
 
SKL 

1. Hur funkar kommunens ekonomi? Om kommunen vill bygga en skola, var får de pengar 
ifrån? Tar de banklån, får dom statsbidrag, tar de egna pengar bara?  

2. Om en kommun ska bygga en ny skola, hur bör de resonera när det tänker om de ska äga 
eller hyra skolan? Vad skulle ni rekommendera kommunerna? 

3. Många kommuner vi pratat med säger att det i längden är dyrare att hyra en skola än att 
själv äga den (då privata aktörer tar ut en premie etc.) men borde inte investeringskapitalet 
som kommunen “sparar” kunna användas till annat och därmed bidra till 
samhällsekonomisk nytta? Eller är redan hyresutgifterna uppbokade för många år 
framöver?  

4. En annan slags fråga; om en kommun skulle vilja hyra en skola och gör en 
hyresupphandling, (ponera att Stockholms kommun har en plätt och utlyser en 
hyresupphandling för en ny skola) budar både SISAB och privata aktörer såsom Hemsö 
och Skanska osv, och så konkurrerar de på lika premisser?  

 
Staffanstorp kommun 

1. Varför valde man att hyra skolan i Hjärup?  
2. Hur gick diskussionerna i kommunen inför det här projektet? 
3. Vilka var argumenten för respektive mot förslaget? 
4. Vad ser ni som positivt respektive negativt?  
5. Vilka är enligt er de eventuella riskerna förenade med det här upplägget? 
6. Hur såg politikernas inställning till förslaget ut? 
7. Vilken är den årliga hyreskostnaden för Staffanstorp kommun för Uppåkraskolan? 
8. Hur bestämdes hyresnivån? 
9. Hur flexibelt är kontraktet när det kommer till förhyrd yta? 
10. Andra kommuner vågar prova detta med hyra när det kommer till vårdboende, 

äldreboende, dagis men inte skola. Varför tror du att man är mindre benägen att prova när 
det gäller skolor?  

11. Är det här ett upplägg ni kommer prova igen med nya skolor i framtiden? 
12. Skulle ni rekommendera upplägget till andra kommuner som behöver bygga nya skolor? 

 
Skara kommun 

1. Berätta lite om projektet Viktoriaskolan  
2. Hur beslutade man om man skulle äga eller hyra, fanns det en diskussion? 
3. Funderade ni i banorna vilket som är mest samhällsekonomiskt lönsamt när ni tog beslutet 

äga eller hyra? 
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4. Varför tror du att det är vanligare att hyra lokaler när det kommer till äldreboende, 
idrottshallar, förskolor etc., men inte skolor? 

5. Kommer man prova hyra-upplägget i Stockholm i framtiden tror du? Till exempel som i 
Staffanstorp kommun.  

6. Har ni skolbrist i Skara? 
 
Frågor till de 71 kommuner som intervjuades 

1. Har ni på kommunen funderat på att hyra någon skola någon gång, hur går snacket bakom 
ridån? 

2. Hyr ni någon annan samhällsfastighet av en privat fastighetsägare? 
3. Varför kan ni tänka er att hyra äldreboenden men inte skolor? 
4. Har ni några nybyggnadsprojekt för skola på gång?  
5. Om ja på ovan, diskuterade ni överhuvudtaget om den nya skolan skulle hyras eller ägas? 
6. Ser ni någon fördel eller samhällsekonomisk fördel med att hyra/äga?  

 
Övriga frågor 

1. Hur upphandlas skolor? 
2. Vilka olika upphandlingsformer behöver vi nämna? 
3. Vilka olika upplägg för hyra finns det? 
4. Beror det på kommunens ekonomi? Huruvida de har råd eller ej eller är hyra bättre även 

om man har råd? 
5. Är det intressant att titta på om det skiljer sig mellan glesbygd och storstad? 
6. Kan en anledning till att de stora kommunerna inte hyr några lokaler vara en ekonomisk 

fråga? Stora kommuner har råd men små har inte? 
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Kontaktlista 
 
Aktör Befattning Förnamn Efternamn Telefon E-mail 

Privata      

Hemsö Projektutvecklare Karin Månsson 040-6364806 karin.mansson@hemso.se 

Hemsö Projektutvecklingschef Fredrik Alvarsson 040-636 48 01 fredrik.alvarsson@hemso.se 

Skanska 

Commercial Director 
på Skanska 
infrastructure 
development AB Alexander Kielland 010-448 109 1 alexander.kielland@skanska.se 

Skanska 
Senior affärsutvecklare 
Linköpingskolan Marcus Eklund 010-448 11 60 marcus.ekelund@skanska.se 

Klövern Affärsutvecklare Martin Wallin 0455-61 55 71 martin.wallin@klovern.se 

SKL 
Representant 
Fastighetsrådet Felix Krause 08-452 70 42 felix.krause@skl.se 

Kommuner      

Staffanstorp Kommundirektör Ingalill Hellberg 
046-25 12 44
  ingalill.hellberg@staffanstorp.se 

Linköping Kommunrepresentant Madelene Bergstöm 013- 20 60 00 madeleine.bergstrom@linkoping.se 

Skara Kommunalråd Fredrik Nordström 070-270 74 32 fredrik.nordstrom@skara.se 
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Bilaga 3 - Staffanstorp kommuns hyresupplägg 
Figur 13, 14 och tabell 6 beskriver Staffanstorpskommuns hyresupplägg och beräknade 
kostnader.  

 

 
Figur 13. Hyresklausul Uppåkarskola  (Staffanstorp kommun) 
 
Tabell 6. Schablonuträkning Uppåkarskolans kostnad (Egen undersökning)  

Byggkostna
d 

Projektering
s-kostnad 

Mark Gatukostnad
s-
ersättningar  

Anslutning
s- 
avgifter 

Ätor Hyra 

135 mil 20 mil 12 mil 5 mil 1 mil 10 mil 15 000 SEK/år 
 
(Skolan är 8700 kvm) 
1700 kr/kvm/år exkl. VA, 
vatten, värme, el år ett 

 

 
Figur 14. Uppåkarskolan i siffror. (Staffanstorps kommun) 
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Bilaga 4 - Begrepp 
 
Hyra skola 
Det finns ett antal hyresbegrepp att hålla reda på. Vad denna rapport menar med hyra är att 
kommunen hyra en skola av en privat fastighetsägare. Många kommuner menar att dom hyr sina 
skolor redan idag. Men med hyra då menar kommunerna att de hyr skolan av ett kommunalt 
fastighetsbolag. I denna rapport likställs kommunen och ett eventuellt fastighetsbolag som 
kommunen bara.  
 
Kommunal eller privat skola 
I Sverige finns det kommunala och fristående skolor inom både det obligatoriska och icke-
obligatoriska skolväsendet. Friskolor drivs av enskild huvudman vilket kan vara en stiftelse, en 
ekonomisk eller ideell förening, ett aktiebolag eller ett handelsbolag. Det offentliga skolväsendet 
består av skolor som i huvudsak har kommun eller landsting som huvudman (Södertörns 
högskola, 2014). Rapporten fokuserar på det kommunala skolbeståndet och alltså inte det privata.   
 
Samverkan  
Det finns exempel från andra samhällsfastigheter som byggts i Sverige där samverkan är vanligt. 
Det finns även två underkategorier av partnering, projektpartnering och strategisk partnering. 
Projektpartnering är en samarbetsform som går genom ett specifikt projekt och strategisk 
partnering är ett samarbete mellan två parter i flera projekt under en viss tidsperiod. (Kungliga 
tekniska högskolan, 2013)  
 
Lagen om offentlig upphandling LOU 
Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar hur offentliga upphandlingar går till. De som 
omfattas av LOU är statliga myndigheter, kommuner och landsting och vissa offentligt styrda 
organ. Även flertalet kommunala och statliga aktiebolag måste upphandla enligt LOU. 
Syftet med upphandlingsreglerna är att upphandlande myndigheter på bästa sätt ska använda de 
offentliga medel som finansierar offentliga inköp, genom att uppsöka och dra nytta av 
konkurrensen på aktuell marknad för att göra bra affärer. Samtidigt syftar regelverket till att ge 
leverantörerna möjlighet att tävla på lika villkor i varje upphandling. Värdet av upphandlingen i 
Sverige uppskattas till ca 500 miljarder kronor per år. Konkurrensverket utövar tillsyn över den 
offentliga upphandlingen. (Trosa kommun, 2013). 
 
Definition äga och hyra 
Vad som medföljer äganderätten till en fastighet är i form av både rättigheter och skyldigheter 
och återfinns i bestämmelserna i Jordabalken. Lagstiftningen lägger till exempel fast att du som 
fastighetsägare har rätt att besluta om fastigheten inom vissa gränser men att du samtidigt är 
skyldig att sköta fastigheten på ett visst sätt. Bestämmelserna säger även att du som 
fastighetsägare genom kontrakt kan överföra rättigheter och skyldigheter till en hyresgäst. Det 
innebär i regel att fastighetsägaren kan överföra delar av det drift och underhållsarbete som måste 
göras på fastigheten på hyresgästen.  
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Skolplikt i Sverige 
I Sverige råder det skolplikt vilket innebär att alla barn är tvungna att gå i skolan till och med 
årskurs 9. Det är hemkommunen, det vill säga den kommun barnet är folkbokförd i, som är 
ansvarig att ordna med plats för grundskoleutbildning åt alla barn som faller under skolplikten. 
(Skolverket, 2013). I och med att det fria skolvalet infördes 1992 blev det möjligt för elever att 
söka till den skola de vill, både fristående och kommunala skolor. Tidigare såg lagen ut så att 
eleven var tvungen att gå i den skola som låg inom elevens upptagningsområde.  
 
Skolpeng  
Alla elever i Sverige har en skolpeng. Pengen utgörs av ett grundbelopp för varje elev och ett 
tilläggsbelopp för elever i särskilt behov av stöd. Skolpengen skall förutom undervisningen, täcka 
utgifter som elevhälsa och skolmat. Det är genom skolpengen både kommunala och fristående 
skolor finansierar sin verksamhet. Varje kommun beslutar själv nivån på skolpengen, som således 
varierar mellan kommunerna. (Skolvalet, 2014). 
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