
   
 
 
   

 

Revisionsrapport* 

 

 

Lokalförsörjning 

- organisation, effektivitet, ekonomi  
Bodens kommun 

 
 
Mars 2007 
 
 
Hans Forsström, certifierad kommunal revisor 
 
 
 
 

*connectedthinking 

 
  
 



   
 
 
   

Innehållsförteckning 

 
1 Sammanfattning och bedömning....................................................................................1 
 
2 Inledning ........................................................................................................................2 

2.1 Bakgrund .................................................................................................................2 
2.2 Revisionsfrågor........................................................................................................2 
2.3 Metod och avgränsning ...........................................................................................2 

 
3 Iakttagelser .....................................................................................................................3 

3.1 Organiseringen av lokalförsörjning och fastighetsförvaltning ................................3 
3.2 Riktlinjer för effektiv lokalförsörjning och fastighetsförvaltning ...........................3 

3.2.1 Samverkan fastighetsavdelningen – förvaltningarna........................................4 
3.3 Åtgärder för effektiviserad lokalförsörjning ...........................................................4 

3.3.1 Åtgärder inom fastighetsförvaltningen .............................................................4 
3.3.2 Åtgärder inom BUN och socialnämnden..........................................................6 

3.4 Uppföljning av lokalnyttjande och fastighetsförvaltning ........................................6 
3.4.1 Mål- och kvalitetsuppföljning...........................................................................7 
3.4.2 Ekonomisk uppföljning.....................................................................................7 
3.4.3 Kostnadsjämförelser med andra kommuner .....................................................8 

 
 
 
 

 
  
 



   

1 Sammanfattning och bedömning 

I kommunal verksamhet är lokalkostnaderna överlag de näst högsta efter personalkost-
naderna varför ett effektivt lokalnyttjande har förutsättningar att i väsentlig grad bidra till 
att resurser för annan verksamhet frigörs och ytterst till förutsättningarna att uppnå god 
ekonomisk hushållning. På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Komrev inom 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers granskat Bodens kommuns lokalförsörjning avseende 
åtgärder för anpassning och effektivisering. 
 
Granskningen syftar till att bedöma om kommunstyrelsen har de underlag, grundläggande 
beslut, internkontroll och anpassningsberedskap avseende lokalfrågorna som krävs för en 
effektiv styrning av lokalnyttjandet. 
 
Följande revisionsfrågor har varit styrande för granskningen: 

 Vilka övergripande regler och riktlinjer finns för verksamheternas lokalnyttjande? 

 Vilka åtgärder har kommunen beslutat om och vidtagit i syfte att effektivisera 
lokalnyttjandet? 

 Är den uppföljning som sker av det samlade lokalnyttjandet tillräcklig? 

Våra sammanfattande revisionella bedömningar är att: 

 kommunstyrelsens löpande uppföljning av lokalförsörjning och lokalnyttjande 
följer utarbetade rutiner och fungerar tillfredsställande 

 internkontrollen avseende lokalnyttjandet i huvudsak är tillräcklig men att 
fastighetsavdelningens dubbla roll riskerar att verka begränsande för en optimal 
effektivitet inom lokalnyttjandet 

 det finns vissa brister när det gäller aktiv styrning i syfte att reducera kommunens 
lokalkostnader och effektivisera lokalnyttjandet 

För att ytterligare utveckla styrning och kontroll av lokalförsörjningen vill vi peka på 
följande behov: 

 att kommunstyrelsen, med utgångspunkt från fullmäktiges beslut om inriktning för 
styrelsens verksamhet 2006 respektive 2007, tar initiativ till att utreda 
lokalbehoven för kommunens verksamheter de närmaste åren 

 att kommunstyrelsen tar initiativ till att uppdatera befintligt regelverk för 
lokalförsörjningen och -nyttjandet i kommunen, exempelvis vad gäller krav och 
utformning av administrativa lokaler men även för andra typer av 
verksamhetslokaler 

 att kommunstyrelsen överväger att renodla kund-leverantörsförhållandet mellan 
fastighetsavdelningen och nämnder/förvaltningar, ev i kombination med att en 
särskild samordnande funktion införs med primär uppgift att företräda nämnder 
och förvaltningar gentemot samtligas hyresvärdar, d v s både mot fastighets-
avdelningen och externa hyresvärdar
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund 
Det är väl bekant att i kommunal verksamhet är lokalkostnaderna överlag de näst högsta 
efter personalkostnaderna varför ett effektivt lokalnyttjande har förutsättningar att i 
väsentlig grad bidra till att resurser för annan verksamhet frigörs och ytterst till 
förutsättningarna att uppnå god ekonomisk hushållning.  
 
I samband med revisorernas väsentlighets- och riskanalys framkom behov av att granska 
vilken uppföljning som finns av arbetet med lokalförsörjningen i kommunen samt vilka 
åtgärder som vidtagits inom området och vilka effekter som kan påvisas. De förtroende-
valda revisorerna uppdrog därför till Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers att 
granska Bodens kommuns lokalförsörjning till skolor och äldreomsorg avseende åtgärder 
för anpassning och effektivisering. 
 
Granskningen syftar till att på en övergripande nivå bedöma om kommunen med 
kommunstyrelsen som huvudansvarig nämnd har de underlag, grundläggande beslut, 
internkontroll och anpassningsberedskap avseende lokalfrågorna som krävs för en effektiv 
styrning av lokalnyttjandet. 
 
 

2.2 Revisionsfrågor 
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor; 

 Vilka övergripande regler och riktlinjer finns för verksamheternas lokalnyttjande? 

 Vilka åtgärder har kommunen beslutat om och vidtagit i syfte att effektivisera 
lokalnyttjandet? 

 Är den uppföljning som sker av det samlade lokalnyttjandet tillräcklig? 

 

2.3 Metod och avgränsning 
Intervjuer har genomförts med ansvariga tjänstemän vid kommunledningsförvaltningen, 
socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen samt vid tekniska förvaltningen. 
Genomgång och analys av dokumentation som beskriver lokalsituationen, behov, mål, 
ekonomi, uppföljning och kontroll av det samlade lokalnyttjandet har också genomförts. 
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3 Iakttagelser 

3.1 Organiseringen av lokalförsörjning och fastighetsförvaltning 
Huvuddelen av lokalförsörjningen till administrativa lokaler, skolor och förskolor m fl 
kommunala lokaler av varierande typ ansvarar fastighetsavdelningen vid tekniska 
förvaltningen för. Både vad gäller att anskaffa lämpliga lokaler och att som hyresvärd 
tillhandahålla lokalerna. Även när det gäller äldreomsorgen har fastighetsavdelningen ett 
ansvar för lokalförsörjningen, men här är fastighetsavdelningen som regel inte hyresvärd 
då merparten av dessa lokaler hyrs av Stiftelsen Bodenbo.  
 
Fastighetsavdelningen är en avdelning inom tekniska förvaltningen och har sammanlagt 
136 personer anställda, varav 12 stycken är administrativ personal o/e tekniker medan 121 
stycken är personal som arbetar med fastighetsskötsel eller lokalvård, samt 3 stycken 
hantverkare. Utöver egen personal så köper fastighetsavdelningen vissa tjänster externt. 
Främst gäller detta konsulttjänster såsom mera avancerade tekniktjänster samt byggnads- 
och andra entreprenadarbeten. Även vissa hantverkstjänster av olika slag (måleri, 
mattläggning, el och VVS) köpes in externt.  
 
Sammantaget har fastighetsavdelningen en tvådelad roll genom att avdelningen dels 
fungerar som hyresvärd för kommunens förvaltningar när det gäller kommunalt ägda 
lokaler, och dels företräder och ger stöd till förvaltningarna gentemot externa hyresvärdar. 
 
 

3.2 Riktlinjer för effektiv lokalförsörjning och fastighetsförvaltning 
De fastlagda regler och riktlinjer för lokalförsörjningen i kommunen som finns omfattar 
främst: 

 Regler för internhyressystemet, antagna av fullmäktige 1993 
 Fullmäktiges beslut från 1996 att vid lokalförsörjning ska i första hand 

kommunens egna bestånd prioriteras, därefter Stiftelsen Hyresbostäder (nuv 
Bodenbo) och i sista hand helt extern förhyrning. 

 Utredning om internhyressystemet 1999. Utredningens förslag med ett antal 
åtgärder syftande till högre effektivitet i fastighetsförvaltningen och bättre 
träffsäkerhet för i hyressättningen bifölls av budgetberedningen i september -99 

 

Från reglerna för internhyror kan följande särskilt noteras: 

 ”Styrelse/nämnd svarar för den egna verksamhetens lokalplanering. 
 Styrelsens/nämndens långsiktiga och kortsiktiga förändrade lokalbehov anges i en 

rullande lokalplan som styrelse/nämnden redovisar till tekniska förvaltningen. 
 Innan externa lokaler inhyres skall det prövas om lämplig lokal finns inom 

befintligt bestånd.” 
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3.2.1 Samverkan fastighetsavdelningen – förvaltningarna  
I allt väsentligt ger såväl fastighetsavdelningen som de förvaltningar i kommunen vi har 
träffat i denna granskning uttryck för att samverkan fungerar väl dem emellan i lokalfrågor 
av olika slag. Detta gäller t ex verksamhetsanpassningar av lokaler, anskaffning av nya 
lokaler samt avyttring av befintliga lokaler. 
 
I första hand sker samverkan vid behov. Mer långsiktigt inriktad samverkan och gemen-
sam planering förekommer, dock inte i lika stor utsträckning. Av de berörda nämnderna i 
granskningen uppges barn- och utbildningsnämnden vara den nämnd som mest aktivt 
arbetat med en mer långsiktig lokalplanering, i enlighet med reglerna för internhyran. Fullt 
ut lever dock ingen av nämnderna upp till kraven på rullande kort- och långsiktiga lokal-
planer. Inslaget av akuta behov och lösningar har dock minskat över åren och i de flesta 
fall har fastighetsavdelningen möjlighet att hantera nämndernas lokalbehov med rimlig 
framförhållning. Delvis undantaget vad gäller vissa verksamhetsanpassningar i skolan där 
insatser kan komma akut och som skall utföras under sommarlovet.  
 
Regelbundna möten hålls mellan tekniska förvaltningen/fastighetsavdelningen och främst 
de stora förvaltningarna för att diskutera lokalfrågor, behov av lokalanpassningar, kvali-
tetsfrågor inom fastighetsskötseln etc. Från fastighetsavdelningens kunder efterlyses trots 
detta en mer utvecklad dialog baserad på kund-leverantörsförhållandet. Däremot uppges 
inte behovet vara så stort att något särskilt forum för detta behöver inrättas. Gränsdrag-
ningsfrågorna, d v s vad av underhållsåtgärder som ska ligga på hyresvärd respektive 
hyresgäst, upplevs av hyresgästerna inte som helt konsekvent hanterade. Detta sägs i vissa 
fall ha lett till att verksamhetspengar har använts till fastighetsåtgärder. 
 
Det ska också särskilt noteras att BU-förvaltningen nyligen inrättat en funktion som 
lokalsamordnare, vilket medfört att förvaltningens egen kompetens i lokalfrågor väsentligt 
har förstärkts. Via lokalsamordnaren kanaliserar BU-förvaltningen numer sina kontakter 
med fastighetsavdelningen och övriga hyresvärdar. 
 
 

3.3 Åtgärder för effektiviserad lokalförsörjning 
Nedan beskrivs de åtgärder som planerats och/eller vidtagits när det gäller att uppnå en för 
kommunen totalt sett effektivare lokalförsörjning. Vi har dock inte berört åtgärder av 
teknisk karaktär, så som exempelvis införandet av ny teknik för effektivare/billigare 
uppvärmning av lokaler. 
 
3.3.1 Åtgärder inom fastighetsförvaltningen 
En extern konsult utredde ”på uppdrag av Bodens kommun” i form av en förstudie 
”Bodens kommuns fastighetsorganisation” 2004. Utredningen föreslog bl a ”att en roll 
som lokalsamordnare/controller inrättas på kommunledningsnivå som får i uppdrag att 
arbeta med lokalförsörjningsplaner med användarna” samt att ”fungera som en över-
gripande länk mellan hyresvärd och hyresgäst.”  
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Vidare föreslogs att fastighetsavdelningen skulle få en ”tydlig utförarroll.” Utredningen 
eller dess förslag har, såvitt vi har kunnat finna inom ramen för denna granskning, inte 
behandlats politiskt. 
 
På kommunchefens uppdrag genomförde tekniska förvaltningen i samverkan med de 
större förvaltningarna under 2005 en intern utredning avseende kommunens olika 
verksamheters samlade lokalbehov relativt den faktiska tillgången på lokaler. I denna 
lokalutredning diskuteras vissa idéer till utökade riktlinjer, t ex standardisering av 
kontorsrum i stadshuset vad gäller lokalyta och utrustning samt fördelning av lokaler i 
stadshuset utifrån bl a ett kundperspektiv. Dessa förslag har dock inte behandlats politiskt 
och har heller inte sanktionerats på annat sätt. 
 
Vi noterar vidare särskilt fullmäktiges beslut om inriktning för kommunstyrelsen 2006 
respektive 2007 vilken bl a omfattar; 
 

”att minska de externt förhyrda lokalerna samt att effektivisera och rationalisera 
lokalnyttjandet i kommunens eget bestånd.” 

 
Vi noterar också kommunchefens uppdrag till tekniska förvaltningen från januari 2006 där 
det i bakgrunden bl a sägs att: 
 

”Tekniska förvaltningen har redan tidigare fått i uppdrag att genomföra en 
övergripande lokalplanering för de lokaler som behövs för våra verksamheter. 
Tyvärr har det hittills inte varit möjligt att genomföra uppdraget, då frågan om 
övertagandet av Erikslund varit en betydelsefull del i planeringsförutsättningarna.”  

 
Vidare lämnades i samma skrivelse fyra konkreta utredningsuppdrag till tekniska 
förvaltningen: 
 

 ”Hur stora ytor ska respektive förvaltning nyttja vid Erikslunds vårdcentral? 
Uppdraget ska avrapporteras 2006-03-17 

 Vilka översiktliga investeringar föreslås vid Erikslund. Uppdraget ska 
avrapporteras 2006-04-01. 

 Hur stora lokalytor behöver förvaltningarna till sina verksamheter under vart och 
ett av åren under planeringsperioden 2006-2008. Uppdraget ska avrapporteras 
senast 2006-05-12 

 Vilka lokaler behöver kommunen ha kvar och vilka ska kommunen lämna. 
Uppdraget ska avrapporteras 2006-10-31.” 

 
De två första uppdragen har, enligt samstämmiga uppgifter från de intervjuade, inte varit 
möjliga att slutföra enligt tidplanen p g a att de egentligen varit i en del i det omfattande 
arbetet med Erikslund som dragit ut på tiden fram till årsskifte 2006/2007. 
 
De två senare uppdragen är heller inte avrapporterade enligt tidplanen, och det är i 
dagsläget oklart när de kan förväntas vara klara för avrapportering.  
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3.3.2 Åtgärder inom BUN och socialnämnden 
Utöver de ovan nämnda mer övergripande utredningar och uppdrag för kommunens 
lokalförsörjning så har inom de här granskade nämnderna, socialnämnden samt barn- och 
utbildningsnämnden, en rad åtgärder vidtagits i syfte att erhålla ett effektivare lokal-
nyttjande. Nämnas kan bl a att sedan januari 2004 fram till december 2006 har BUN 
beslutat om 25 stycken konkreta åtgärder med direkt (i de flesta fall) eller indirekt 
inverkan på lokalnyttjandet. Det mål BUN haft om att sänka lokalkostnaderna med 4,7 
mnkr under perioden 2005 – 2007 kommer att nås och överträffas när de fattade besluten 
fått full effekt, d v s från och med verksamhetsåret 2008. Ytterligare en intressant effekt av 
de vidtagna åtgärderna är att lokalytan/elev kunnat minskas från 16,8 kvm/elev i grund-
skolan 2005 till 15,2 kvm/elev 20067. BUN räknar med att ytan under 2007 kommer att 
minska ytterligare och landa på 14,2 kvm/elev. 
 
Även inom socialnämnden har en rad åtgärder vidtagits de senaste åren för att 
effektivisera och anpassa lokalnyttjandet. Socialnämndens möjligheter att agera inom 
lokalförsörjningen är dock mer begränsade främst p g a de långa hyresavtal som ligger på 
äldreboenden till följd av den uppgörelse kommunen slutit med bostadsdelegationen, men 
även till följd av andra långa hyresavtal. Detta medför att vissa åtgärder som nu vidtas 
kommer att medföra ökade kostnader under ett antal år i form av dubbla hyror, för att 
sedan på sikt leda till bättre lokalekonomi.  
 
Noteras i sammanhanget ska att socialnämnden/-förvaltningen upplever ett stort behov av 
att samla sin, i dagsläget lokalmässigt ganska spridda, administration till en plats 
(stadshuset) för att därigenom kunna effektivisera väsentliga delar av det administrativa 
arbetet. En åtgärd som också förväntas leda till ett rationellare lokalnyttjande men 
samtidigt, för att kunna genomföras, kräver att andra verksamheter flyttas ut från 
stadshuset. 
 
Vi noterar också att socialnämnden har förhållandevis många olika hyresvärdar; förutom 
kommunens fastighetsavdelning och Bodenbo även ett tiotal helt externa hyresvärdar. 
 
 

3.4 Uppföljning av lokalnyttjande och fastighetsförvaltning 
För tekniska utskottets verksamhet formuleras det övergripande målet på följande sätt: 
 

”Målet är att genom god planering vidmakthålla fastigheters och anläggningars värde 
och tillgodose kommunmedborgarnas och förvaltningarnas krav på att verksamheten 
håller god kvalitet till låg kostnad.” 

 
I verksamhetsberättelsen från 2006 finns följande mål och uppföljning som tar sikte på 
fastighetsavdelningens uppdrag: 
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 ”Det planerade fastighetsunderhållet ska uppgå till lägst 50 kr/m2, för att bevara 
byggnadernas värde. 

o Målet är ej uppfyllt. Det planerade fastighetsunderhållet uppgick till 38 
kr/m2 under 2006, för 2007 är 50 kr/m2 budgeterat för att sedan sjunka igen 
till 2008 pga höjda energipriser.” 

 
Angående nivån på det planerade underhållet har det under februari 2007 framkommit att 
målet om underhållsåtgärder på 50 kr/kvm riskerar att inte uppnås för 2007, alternativt att 
fasighetsförvaltningen kan få ett underskott i verksamheten 2007. Detta till följd främst av 
att den s k lokalbanken belastas i ökad omfattning och att dess kostnader måste bäras inom 
internhyressystemet. Skälet till att lokalbanken ökat är bl a de beslut om skolnedlägg-
ningar som fattats (jämför avsnitt 3.3.2). Dessa förändringar i lokalnyttjandet bidrar till en 
positiv utveckling vad gäller att frigöra resurser från lokaler till verksamhet, även om de 
på kort sikt leder till en belastning på lokalbanken och fastighetsförvaltningens ekonomi 
 
Vidare noteras, främst från våra intervjuer med ansvariga vid BU-förvaltningen, att det 
eftersatta underhållet märks i lokalernas skick som inte upplevs vara det bästa. 
 

3.4.1 Mål- och kvalitetsuppföljning 
När det gäller kvalitetsuppföljning så sker denna i huvudsak muntligt vid de samråd och 
möten som fastighetsavdelningen har med förvaltningarna/hyresgästerna. Dessutom sker 
uppföljning av teknisk kvalitet i olika avseenden. 
 
När det gäller upplevd kvalitet hos fastighetsavdelningens kunder har det genomförts 
skriftliga attitydenkäter 1999, 2001 och 2005 som riktats till hyresgästerna. 
 
Det övergripande målet för tekniska utskottet som finns (se avsnitt 3.4 ovan) är inte 
närmare nedbrutet i konkreta delmål och aktiviteter för fastighetsavdelningen. 
 

3.4.2 Ekonomisk uppföljning 
Utöver de mål och den uppföljning som redovisas i verksamhetsberättelsen så har tekniska 
förvaltningen/fastighetsavdelningen en kontinuerlig uppföljning på objektsnivå av intäkter 
och kostnader för samtliga hyresobjekt. Endast administrativa kostnader och liknande som 
inte går att mäta på objektsnivå fördelas ut schablonmässigt. Det administrativa påslaget 
utgör f n cirka 2 % av hyreskostnaden. 
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3.4.3 Kostnadsjämförelser med andra kommuner 
 
I den offentliga statistik som finns tillgänglig i Skolverkets statistikdatabas samt i SKL:s 
databas Webor kan vissa jämförelser göras bl a när det gäller lokalytor och -kostnader. Vi 
har inom ramen för denna granskning, inte haft möjlighet att närmare kvalitetssäkra 
uppgifterna varför en reservation för eventuella inrapporteringsfel el dyl måste lämnas. 
Uppgifterna ska därför i första hand ses som indikatorer, medan en djupare analys av 
materialet krävs för att säkerställa de trender och tendenser som materialet tyder på. 
 
Förskola: 
 
Kostnad totalt per inskrivet barn Boden  Övriga kommuner, över 25 000 inv  
År 2005 2005 
Kr 98900 94600 

 
Kostnad exkl lokaler per inskrivet barn Boden  Övriga kommuner, över 25 000 inv 
År 2005 2005 
Kr 89600 83400 
 
Av tabellerna ovan kan man sluta sig till att kostnaderna för lokaler i förskolan ligger på 
drygt 9 000 kr/barn i Boden och drygt 11 000 kr/barn 2005 i jämförbara kommuner. 
 
Grundskola: 
 
Kostnad per elev f lokaler Boden  Övriga kommuner, över 25 000 inv 
År 2005 2005 
Kr 9000 13000 
 
Kostnad/kvadratmeter, lokaler Boden Övriga kommuner, över 25 000 inv  
År 2005 2005 
Kr 490 770 
 
Lokalyta per elev (m2) Boden  Övriga kommuner, över 25 000 inv 
År 2005 2005 
Kr 18 17 
 
Tabellerna ovan tyder på att Boden har förhållandevis billiga lokaler i grundskolan, samt 
att kommunen 2005 låg i nivå med jämförbara kommuner när det gäller lokalyta/elev. 
 
Gymnasieskola: 
 
Kostnad per elev för lokaler  Boden  Övriga kommuner, över 25 000 inv  
År 2005 2005 
Kr 14600 16500 
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Lokalyta per elev (m2) Boden  Övriga kommuner, över 25 000 inv 
År 2005 2005 
Kr 20 20 
 
Tabellerna ovan tyder på att Boden har något lägre kostnad för skollokaler till gymnasiet 
än vad jämförbara kommuner har, samt att kommunen 2005 låg i nivå med jämförbara 
kommuner när det gäller lokalyta/elev. 
 
Äldreomsorg: 
 
Lokaler för särskilt boende, brutto kr/inv 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Boden 889 814 868 885 850 802 
Kommuner liknande Boden 993 1 004 1 033 1 105 1 062 1 033 

 
Uppgifterna i tabellen gäller endast särskilt boende. Några jämförelsesiffror för övriga 
boendeformer har vi inte funnit i SKL:s statistik. Samtliga år visar att Boden har klart 
lägre kostnader för lokaler i särskilt boende än jämförbara kommuner. Vidare tyder 
materialet på att Bodens kostnader haft en, sett över hela perioden, sjunkande trend medan 
kostnaderna har stigit i jämförbara kommuner. 
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