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Utvärdering av internhyressystemet 
 
Inledning 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-05-23 att införa ett nytt internhyressystem samt inrätta 
balansenhet från och med 2013-01-01. Handbok och uppdragsbeskrivning utgjorde regelverk vid 
införandet. 
 
Enligt uppdragsbeskrivningen ska internhyressystemet tillämpas från och med 2013-01-01 under en 
försöksperiod på 5 år för att sedan utvärderas. En del i denna utvärdering är de Nöjd Kund Index-
undersökningar som genomförts. I övrigt ska följande besvaras i utvärderingen: 
 

• Har internhyressystemets syften uppnåtts? 
• Är lokalförsörjningen kostnadseffektiv? (utvärdering av hyresnivån) 
• Har internhyressystemets incitamentsskapande möjligheter uppnåtts? 
• Finns det anledning att föreslå förändringar av internhyressystemet? 

 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har, vid sammanträdet 2019-01-16 (KS AU § 1/19), behandlat 
rapport avseende utvärdering av internhyressystemet. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 
att, efter revidering i enlighet med av arbetsutskottet givna direktiv, skicka utvärderingen av 
internhyressystemet på remiss till samtliga nämnder. Remissvaren ska vara kommunstyrelsen 
tillhanda senast 2019-03-31. 
 
Yttrande 
Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF-förvaltningen) understryker betydelsen av en 
koncernövergripande samsyn när det gäller strategiska lokalfrågor. För att nå en sådan samsyn har 
det samverkansarbete som sker på olika nivåer i organisationen en avgörande betydelse. En 
vidareutveckling av organisationens samverkansarbete bedöms bland annat kunna förädla och 
ytterligare förstärka den samsyn som finns när det gäller de incitamentsfrågor som utvärderingen 
nämner, men kan också skapa en fördjupad och gemensam kunskap om den strategiska planeringen 
när det gäller utbyggnad och underhåll av lokaler. 
 
Förvaltningen ser därför positivt på en fortsatt utveckling när det gäller organisationen kring de 
strategiska lokalfrågorna gällande underhåll, lokalförsörjning och lokalutnyttjande, liksom av de 
rapporteringskanaler och avstämningsarbete som kopplar samman verksamhetsorganisationens 
inhyrare med samhällsbyggnadsförvaltningens uthyrare. 
 
Förvaltningen bedömer sammantaget att utvärderingen av internhyressystem betonar viktiga delar i 
det koncerngemensamma utvecklingsarbetet avseende strategiska lokalfrågor och har utöver 
yttrandet ovan ingenting att erinra mot den remitterade utvärderingen. 
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