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Vad gör Landstingsrevisorerna? 

 
Landstingsrevisorerna granskar den verksamhet som bedrivs av landstingets 
nämnder och bolagsstyrelser. I revisionsuppdraget, som är det största inom 
kommunal verksamhet, ingår granskning av verksamheter med en 
budgetomslutning på drygt 70 miljarder kronor. Landstingsrevisorerna omfattar 
både de förtroendevalda revisorerna och revisionskontoret. 
 
Att vara revisor är ett förtroendeuppdrag vars syfte är att med oberoende, 
saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten. Den 
övergripande uppgiften för revisorerna är att granska hur nämnder och styrelser 
tar sitt revisionsansvar . De förtroendevalda revisorerna är fullmäktiges och 
ytterst medborgarnas instrument för den demokratiska kontrollen. De har därmed 
en viktig funktion i den lokala självstyrelsen. 
 
Ledamöter i nämnder och styrelser har ett revisionsansvar som innebär att de 
inför fullmäktige ansvarar för hur de själva, anställda och uppdragstagare 
genomför verksamheten. I revisionsansvaret ingår att genomföra en 
ändamålsenlig verksamhet utifrån fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de 
föreskrifter som gäller för verksamheten, på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt 
och med en tillräcklig intern kontroll samt att upprätta rättvisande räkenskaper.  
 
I årsrapporter för nämnder och bolag sammanfattar revisionskontoret den 
granskning som genomförts under det gångna året. Verksamhetsrevisionen 
redovisas löpande i projektrapporter. Publikationerna finns på 
Landstingsrevisorernas hemsidawww.sll.se/rev. De kan också beställas från 
revisionskontoret. Det går även att prenumerera på Landstingsrevisorernas 
nyhetsbrev Nytt från landstingsrevisionen genom att anmäla intresse via  
e-postmeddelande till landstingsrevisorerna@rev.sll.se.
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1. Slutsatser och rekommendationer 

Revisionen har genomfört en särskild granskning av den praktiska tillämpning-
en av internhyressystemet. Det gäller bl.a. frågan om anpassningen till mark-
nadshyror och tillämpningen av tilläggshyror vid byggnation. Den övergri-
pande revisionsfrågan har formulerats: ”Tillämpas internhyressystemet så att 
det ger incitament för en god lokalhushållning?” Granskningen visar att intern-
hyressystemet och incitamentsfrågorna i den praktiska tillämpningen i väsent-
liga delar inte längre fungerar som avsett. 
 
Fastighetsförvaltningen av landstingets sjukvårdsfastigheter mm hanteras av 
Locum och redovisas i resultatenheten Landstingsfastigheter i Stockholm 
(LFS). Avkastningen inom LFS har under 2000-talet kraftigt överstigit full-
mäktiges krav på 6 procent (långsiktigt). Sedan 2003 har avkastningen varierat 
mellan 10 och 15 procent, De höjningar i hyresnivåerna som skett under 
samma period visar att hyressättningen vid sjukhusen inte haft den försiktiga 
tillämpning av marknadshyresprincipen som fullmäktige avsett.  
 
Det finns för Locum delvis motstridiga målsättningar och incitament. Det gäl-
ler avvägningen mellan å ena sidan en försiktig tillämpning av marknadshyra 
(för sjukhusfastigheter) och å andra sidan avkastningskrav och soliditeten i 
LFS. Incitamenten att åstadkomma goda resultat och avkastningar i LFS har 
dock förstärkts genom att det överskott som skapas utöver budgeterat resultat 
från 2009 får behållas och därmed i sin helhet kan användas till att kapitalisera 
LSF och därmed förbättra soliditeten. Före 2009 har resultaten i LFS bidragit 
till resultatförbättringar centralt i landstinget.  
 
En effektivitet i lokalhushållningen och fastighetsekonomin borde enligt 
revisionskontoret mera handla om att få en rimlig fördelning av finansie-
ringsansvar mellan LFS/ägaren och vården och därmed vad som är ”rätt” 
resultatnivå i LFS. Inte minst är detta framgent angeläget att fastlägga, 
med tanke på de stora strukturella förändringar och miljardinvesteringar i 
fastigheter som planeras. I denna mening är finansieringen av lokaler inte i 
balans.  
 
Hyresnivåerna skiljer sig en del sjukhusen emellan. Enligt revisionskontorets 
bedömning så är det angeläget att landstingsstyrelsen i samråd med Locum tar 
fram en sammanhållen beskrivning av hur hyressättningen ska tillämpas och 
hyresnivåerna beräknas samt vilka principer som ska styra detta. Det är då 
också nödvändigt att klara ut vilken princip som ska vara ledande för hyres-
sättningen, nämligen marknadshyressättning (marknadsliknande hyressättning) 
eller ett fastlagt avkastningskrav på sex procent för LFS. Även om fullmäktige 
uttalat sig om båda principerna bör detta klaras ut, eftersom principerna inte är 
helt förenliga.  
 
Mycket tid går åt för att förhandla, fastlägga och förvalta de hyror som ska 
gälla. I den praktiska tillämpningen av den interna hyressättningen har vidare 
internhyressystemet hos sjukhusen utvecklats till ett 2-nivåsystem, där varje 
sjukhus har sina egna debiteringssystem med avseende på hur hyran beräknas 
och belastar den enskilda kliniken. Det finns klara motiv för att söka minska 
det administrativa arbetet med hyressättningen genom ett samordnat system-
stöd och gemensam terminologi (bl.a. lokalkategorier) hos Locum och sjukhu-

Hyreskostnadsnivå-
erna har ökat och fi-
nansierar result-
atutvecklingen i LFS 

Delvis motstridiga mål 
och incitament påver-
kar hyressättningen 
 

Principerna för hyres-
sättning är delvis mot-
stridiga och otydliga 
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sen. Härigenom kan även en grund skapas för att utveckla en mer schablonise-
rad hyressättning. 
 
Internhyran har sedan 90-talet varit en viktig faktor för att frigöra lokaler och 
för att förbättra landstingets effektivitet i lokalutnyttjandet. I nuläget råder dock 
en relativt allmän lokalbrist vid sjukhusen och lokalhyran ger inte längre starka 
incitament för lokaleffektivisering, vilket också bekräftas av sjukhusens lokal-
ansvariga. Behövlig lokaleffektivisering sker vanligen på annat sätt, bl.a. via 
omstruktureringar, start av ny verksamhet etc. Inte heller i ett marknadsper-
spektiv kan man säga att den marknadsliknande hyressättningen ger incitament 
eftersom sjukhusen inte kan nyttja lokaler på lokalmarknaden. Trots detta be-
höver lokalkostnaderna även framgent tydliggöras i form av lokalhyra. Synen 
på effektivitet i lokalutnyttjandet behöver emellertid vidgas till att inkludera 
den totala finansieringsbilden vad gäller lokaler och även hanteringen av de 
samlade fastighetstillgångarna.  
 
Locums roll som enda fastighetsförvaltare innebär vidare en risk genom att 
bolaget i viss mån kan sakna incitament för att hålla nere byggkostnaderna vid 
genomförandet av byggprojekt. I samband med byggprojekt och verksamhets-
anpassningar uppstår alltid en risk för kostnadsöverskridanden i förhållande till 
kalkylen. Då det gäller frågan om vem som bör stå risken för sådana kostnads-
överskridanden bör Locum tillsammans med landstingsstyrelsen bättre tydlig-
göra och fastlägga vilka riskalternativ och riskpremier som ska gälla samt hur 
detta ska kommuniceras och avtalas med hyresgästen. 
 
Det finns vidare en möjlighet för förvaltningarna (hyresgästen) att bygga i ex-
tern regi (dvs. inte i Locums regi), men den vägen kräver en specialkompetens 
och innehåller stora svårigheter i form av bl.a. omfattande och svårgenom-
trängliga regler och anvisningar. Locum bör därför, då det gäller främst mindre 
så kallade verksamhetsanpassningar, verka för att man med bibehållen säkerhet 
för fastigheten och dess användning, underlättar byggande i extern regi då detta 
är relevant. Därmed skapas också en viss ökad konkurrens och starkare incita-
ment för Locum att effektivisera byggandet. 
 
Vidare har användningen av tilläggshyror ökat markant. Det bör bättre tydlig-
göras när det är motiverat och acceptabelt att använda tilläggshyra. Även prin-
ciperna för planering och finansiering av renoveringar/investeringar i såväl 
infrastruktur som verksamhetsutveckling behöver förtydligas. 
 
Eftersom Locum har en monopolliknande ställning är det generellt sett viktigt 
med tydliga regler och att det finns transparens i den tillämpning som sker. 
Enligt revisionskontorets bedömning kan och bör reglerna och beräkningsprin-
ciperna i hyressättning och finansiering bättre tydliggöras och beskrivas. Det 
gäller regler och beskrivningar både avseende modellen för bashyran och till-
lämpningen av tilläggshyra (motiv och risktagande). 
 

Internhyran som inci-
tament har till stor del 
spelat ut sin roll 

 
Risker uppstår då inci-
tament att hålla nere 
byggkostnaderna delvis 
saknas 

Uppföljningen och 
transparensen bör för-
stärkas  
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Enligt revisionskontorets bedömning, har landstingsstyrelsen varit relativt pas-
siv i sin uppföljning av Locum vad gäller hyres- och finansieringsförhållan-
dena. Ägaren (fullmäktige) har valt att i ägardirektiven ge Locum uppdraget att 
bistå och företräda ägaren i fastighetsstrategiska uppgifter.  
 
Rekommendationer:  
• Landstingsstyrelsen bör göra en analys och översyn av hur den totala 

finansieringen av landstingets fastigheter (LFS), respektive resultatut-
vecklingen/avkastningskraven i LFS ska se ut och vilka övergripande 
principer som ska styra hyressättningen så att dessa inte blir motstridiga. 
Även de framtida behoven av fastighetsinvesteringar i infrastruktur re-
spektive verksamhetsutveckling behöver vägas in. 

• Landstingsstyrelsen bör säkerställa att en från Locum oberoende upp-
följning, genomlysning och kvalitetssäkring av internhyressystemet och 
dess incitament kommer till stånd.  

• I översynen och genomlysningen bör även följande frågor beaktas:  
– möjligheterna till förenklingar och schablonisering i hyressättning-
en  
– tydliga regler och principer för hyressättningen med en samlad be-
skrivning för tillämpningen av bashyra, tilläggshyra, riskhantering 
och möjligheten att genomföra mindre byggprojekt i extern regi. 
– långsiktigt inriktad samplanering och finansieringslösning avse-
ende fastighetsinvesteringar i infrastruktur respektive verksamhets-
utveckling  
– minska administrationen av hyresdebiteringar på olika nivåer ge-
nom att samordna systemstöd, terminologier och lokalkategorise-
ringar mellan Locum och de olika vårdgivarna .  

 
2. Utgångspunkter för granskningen 

2.1 Motiv till granskningen 
I internhyressystemet genereras intäkter för landstingets fastigheter och mot-
svarande kostnader för vården på nästan 2,5 mdkr. Fastighetsförvaltningen och 
dess resultat redovisas i en särskild redovisnings- och resultatenhet, Lands-
tingsfastigheter i Stockholm (LFS). Internhyressystemet ska även ge incitament 
till lokalbesparingar.  
 
I revisionsplanen anges att det är angeläget att följa upp och granska den prak-
tiska tillämpningen av internhyressystemet. Det gäller bl.a. frågan om anpass-
ningen till marknadshyror och tillämpningen av tilläggshyror vid byggnation. 
Fullmäktige har uttalat att hyressättningen bör ske genom en marknadsliknande 
hyressättning, men med en försiktig tillämpning visavi akutsjukhusen. 
 

2.2 Revisionsfråga 
Övergripande revisionsfråga: Tillämpas internhyressystemet så att det ger 
incitament för en god lokalhushållning  
 
Delfrågor är  

• Hur tillämpas principerna om en marknadsliknande hyressättning re-
spektive tilläggshyra?  

Landstingsstyrelsens 
grepp över utveckling-
en av hyressystemet 
behöver stärkas 
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• Hur skapar internhyran incitament och förutsättningar för effektiv lo-
kalhantering och fastighetsförvaltning med rimlig kostnadstäckning?  

• Vilken uppföljning görs och vilken transparens finns i hyressyste-
met?  

2.3 Revisionskriterier 
• Fullmäktigebeslut om internhyran och fastighetsförvaltningen bl.a. 

gällande tillämpningen av en marknadsliknande hyressättning 
• Ägardirektiven för Locum AB, bl.a. gällande avkastningskravet i 

LFS, byggandet och lokaleffektivitet 
• Avtalet mellan landstinget och Locum, bl.a. gällande hyrespolicy och 

investeringar 

2.4 Metod 
Granskningen har inriktats mot hyressättningen i landstingsägda lokaler som 
används för vårdändamål (trafiken och administrativa förvaltningar ingår inte).  
 
Ansvarig styrelse för fastighetsförvaltningen är Locum AB. Landstingsstyrel-
sen (och dess förvaltning (LSF)) har ett ansvar som ägare till fastigheterna. 
Fokus i granskningen har varit hur tillämpningen av principer praktiseras och 
administreras av Locum i kontakten med berörda styrelser (sjukhusen och 
SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)). 
 
Granskningen har till delar genomförts med hjälp av en brukar- och intressent-
modell, där sjukhusen (inklusive S:t Göran/Capio) och SLSO ses som brukare 
av lokaler och av internhyressystemet. Andra intressenter är landstingets fas-
tighetsbolag Loum AB samt sjukvårdens beställare (hälso- och sjukvårds-
nämnden) (HSN)) och fastighetsägaren (landstingsstyrelsen).  
 
A. Brukarperspektivet 
Efter den inledande förstudien har granskningen startat utifrån ett brukarper-
spektiv. Denna fas inkluderar följande metoder: 

• Kartläggning av det lokala ”interna internhyressystemet”: dvs. den 
lokala tillämpningen hos de olika sjukhusen samt SLSO. 

• Intervjuer och problematisering: Intervjuer har inkluderat företrä-
dare för sjukhusen och SLSO.  

 
B. Övriga intressenter 
I granskningen av övriga intressenters agerande och synpunkter har ingått:   

• Kartläggning av den centrala hanteringen (hos Locum, LSF och 
HSNs förvaltning (HSNf)): styrdokument, hyressättningsprinciper, 
kalkylprinciper och metoder samt  processbeskrivningar och befintligt 
datorstöd. 

• Intervjuer och problematisering: Intervjuerna har tagit sikte på att 
kartlägga och problematisera kring den faktiska tillämpningen av hy-
ressystemet. I detta har även ingått att med Locum, ägare och bestäl-
lare, stämma av brukarnas synpunkter. Intervjuer har inkluderat före-
trädare för Locum, HSNf och LSF.  

 
C. Substansgranskning (verifiering med substans)  
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Utifrån de iakttagelser och synpunkter som aktualiserats i genomförda inter-
vjuer, har dessa verifierats med avstämningar och genomgångar avseende  bl.a.  

• Gällande centrala regelverk och riktlinjer för hyressättningen vs aktuell 
tillämpning 

• Exempel på lokal ombyggnationsprojekt  
• Resultatutvecklingen i LFS 
• Uppföljning av hyreskostnader och avtalsförhållanden 
• Ägarens aktiviteter 

 
D. Avstämning mot fastighetsekonomisk teori 
En kontakt och avstämning har skett med enheten för fastighetsekonomi vid 
KTH (Kungliga Tekniska Högskolan). Syftet har varit att nyttja akademin som 
en referensinstans och att stämma av den aktuella akademiska diskussionen om 
internhyror (”state of the art”). 
                                                 -------------- 
 
Projektledare för granskningen har varit Ralf Jonsson och Max Eliasson har 
varit projektmedarbetare. 
 
3. Resultat av granskningen 

3.1 Tidigare granskning 
Ett särskilt granskningsprojekt, ”Internhyran och incitamenten för optimering 
av lokalkostnader” (rapport 37/2004) genomfördes 2004. I huvudsak fanns då 
likartade revisionsfrågor i fokus som i det innevarande granskningsprojektet, 
dvs. dels tillämpningen av hyressättningen, dels frågorna om vilka incitament 
som internhyran skapar. Granskningen 2004 genomfördes i huvudsak som en 
konsultgranskning. Bland annat följande behov och överväganden var då aktu-
ella: 

• Lokalernas ålder, skick och ändamålsenlighet borde vägas in i hyressätt-
ningen 

• Skapa ett mer långsiktigt koncernperpektiv i kalkyler och hyresättning 
• Skapa en större transparens vad gäller tilläggshyressättning och byggkost-

nadskalkyler  
• Minska dubbelarbete och administration hos Locum och sjukhusen vad 

gäller kategoriseringen av lokaler och arbetet med hyresdebitering 
 
3.2 Nuvarande tillämpning av bashyra 
För landstingets olika byggnader finns en hyra förhandlad och fastställd. Denna 
kallas bashyra.  
 
Av Locums specifika ägardirektiv framgår följande: 
”Landstingsfullmäktige beslutade år 2000 att hyressättning av lokaler som 
hyres av enheter inom landstingskoncernen skall ske på marknadsanpas-
sade villkor om inte landstinget beslutar annat. För akutsjukhuslokaler 
skall de marknadsanpassade hyrorna ligga på en försiktig nivå. I övriga 
fall gäller marknadsmässig hyressättning.”  
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Locum har översatt detta till en hyrespolicy som för 2011 är formulerad 
enligt följande:  
”Hyressättningen ska baseras på ett marknadsmässigt synsätt, med hyresni-
våer som tar hänsyn till lokalernas användbarhet, standard, skick, avtalsvillkor 
och läge.” 
 
Hyressättningen och hyresnivåerna har utvecklats och vuxit fram som ett resul-
tat av en process. Viktiga delar har bl.a. varit  

• Den modell som fastlades vid starten av internhyressystemet, där motsva-
rande medel också budgeterades hos sjukhusen 

• Årliga indexeringar av hyresnivåerna 
• En lokalkategorisering genomfördes under 2004 där sjukhusens totala yta 

och totala hyra bröts ned per byggnad och lokalerna kategoriserades i 
funktioner (mottagning, administration, etc.). 

• Lokalkategoriseringen har därefter givit en utgångspunkt för att tillämpa 
den marknadsliknande hyressättningen. Detta görs genom jämförelser 
med lokalmarknaden för olika lokalkategorier. 

• Återkommande förhandlingar mellan Locum och hyresgästerna där i 
slutändan hyressättningen avgörs. 

 
För SLSO sker hyressättningen i direkta hyresavtal med de olika interna resul-
tatenheterna. En mer direkt marknadshyressättning tillämpas (i enlighet med 
fullmäktiges beslut) för dessa enheter med utgångspunkt från den huvudsakliga 
verksamhet som bedrivs (öppen vård, sluten vård, etc). Då HSN:s förvaltning 
är hyresgäst (gäller närsjukvård med privat vårdgivare) sker hyressättningen på 
ett likartat sätt. 
 
Hyresnivåerna mellan sjukhusen skiljer sig en del åt och är på delvis olika ni-
våer. Skillnaderna i hyresnivåer utjämnas dock samtidigt via den s.k. struk-
turersättning som ges till respektive sjukhus och som är en del av akutsomati-
kens ersättningssystem. Fr.o.m. 2012 tas dock strukturersättningen bort ur er-
sättningssystemet och hyressystemet blir då mer renodlat. Det bör också tillfo-
gas att den hyra som gäller för Norrtälje sjukhus från början varit subvention-
erad, i den meningen att en del av investeringskostnaden för den nya sjukhus-
byggnaden har finansierats av ägaren, SLL. 
 
Någon samlad beskrivning av hur hyressättningsmodellen tillämpas (inklusive 
tilläggshyror) finns inte att tillgå. Dock efterfrågas en sådan beskrivning från 
flera förvaltningar/hyresgäster. 
 
Någon regelbunden statistik över hyressättningen och hyresnivåer tas heller 
inte fram. Däremot har Locum möjlighet att via den hyresdatabas som finns, gå 
in och söka information och göra jämförelser t.ex. inför förestående förhand-
lingar.  
 
Den marknadsliknande hyressättningen bygger på möjligheten att göra jämfö-
relser med marknaden (för olika lokalkategorier). Detta är emellertid ibland 
svårt eftersom det inte sällan saknas relevanta alternativ att jämföra mot ( t.ex. i 
den högspecialiserade vården). 
 
Det är heller inte helt enkelt att följa upp och värdera tillämpningen av princi-
pen om marknadsliknande hyra dels därför att det inte sker någon regelbunden 
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redovisning av hyresnivåerna, dels därför att hyresavtalen gäller för en relativt 
lång period, under vilken marknadsförhållandena förändras. 
 
Genom de uppgifter som revisionskontoret tagit del av från Locums databas 
(Datscha) kan dock hyresnivåerna vad gäller den grundläggande bashyran, 
uttryckt som kr/kvm för 2010, beräknas för bl.a. följande förvaltningar: 
 
Förvaltning kr/kvm 
SLSO 1782 
Karolinska Universitetssjukhuset 1720 
Södersjukhuset AB  1720 
Danderyds sjukhus AB 1520 
Södertälje sjukhus AB 1255 
Tiohundra AB (Norrtälje sjukhus) 1037 

 
Således varierar hyresnivåerna mellan sjukhusen en del och där de mindre och i 
regionen perifert belägna sjukhusen har en lägre hyresnivå. SLSO har den 
högsta hyresnivån.  
 
Då det gäller kostnadsutvecklingen uttryckt som jämförelser av de totala bas-
hyreskostnaderna (i löpande priser) över tid, finns det svårigheter att göra jäm-
förelser, främst p.g.a. de omstruktureringar och omorganisationer som gjorts. 
En jämförelse för de tre storsjukhusen (som är de mest stabila förvaltningarna) 
för perioden 1999 - 2010, ger följande siffror: 
 
Karolinska Universitetssjukhuset +51 % 
Danderydssjukhus AB +55 % 
Södersjukhuset AB +64 % 

 
En motsvarande jämförelse av kostnadsutvecklingen uttryckt som jämförelser 
av de totala hyreskostnaderna (i löpande priser) över tid, som även inkluderar 
tilläggshyrorna (se vidare nästa avsnittet 3.3), ger följande siffror: 
 
Karolinska Universitetssjukhuset +66 % 
Danderydssjukhus AB +61 % 
Södersjukhuset AB +63 % 

 
 
En uppföljning och genomgång av resultatutvecklingen i LFS visar att avkast-
ningen ökat från 5 – 6 % i slutet av 1990-talet till 10 – 15 % sedan 2003. Det 
innebär att resultaten ligger vida över det avkastningskrav på 6 % som fullmäk-
tige bestämt ska gälla långsiktigt. Detta visar att Locums tillämpning av hyres-
sättningen ligger högre än den nivå som fullmäktige uttryckt som en försiktig 
nivå (vid sjukhusen). Denna försiktiga nivå omnämns heller inte av Locum 
vare sig i gällande hyrespolicy eller i den handledning för hyresavtal som gäl-
ler. Däremot framhåller Locum i hyrespolicyn att lägesfaktorn bör vägas in och 
ha betydelse. Även intervjuerna vid Locum bekräftar denna bild. 
 
Vidare framgår av årsredovisningarna för LFS att den genomsnittliga hyresni-
vån (inkluderande all verksamhet och i löpande priser) ökat väsentligt under 
2000-talet, utryckt som hyresintäkt per kvm ((LOA) = Lokalarea). Under 1990-
talet låg hyresnivån kring 900 – 1.000 kr/kvm. Därefter har hyresnivån konti-
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nuerligt ökat och uppgick för 2010 till 1.691 kr/kvm. Detta motsvarar en nivå-
ökning i storleksordningen 70 – 90 %. Dessa siffror verkar vara förenliga med 
de siffror som redovisades ovan vad gäller storsjukhusen. Enligt den expertis 
som revisionskontoret konsulterat finns knappast någon motsvarande prisök-
ning på lokalmarknaden. 
 
Revisionens bedömningar 
Hyresnivåerna har ökat markant under 2000-talet. Hyressättningen och intäkts-
nivån har legat på en nivå som kraftigt överskrider kostnaderna för fastighets-
förvaltningen och som innebär att det långsiktiga avkastningskravet för LFS 
sedan 2003 vida har överstigits. Detta indikerar att hyressättningen vid sjukhu-
sen knappast kan sägas ha varit på en försiktig nivå. 
Alternativa och komplementära förklaringar till resultatutvecklingen i LFS kan 
givetvis finnas. Närmast liggande hypoteser kan bl.a. vara  

• En utbredd användning av tilläggshyror  
• En underfinansiering alternativt underproduktion vad gäller s.k. Locumi-

nitierade (infrastrukturella) investeringar och planerat underhåll 
 
En ytterligare förklaring kan vara att kapitalstrukturen och avkastningskravet 
för LFS genom fullmäktigebeslut blev föremål för en översyn och förändrades 
fr.o.m. 2003, där det egna kapitalet minskade med två miljarder. I ärendet för-
utsattes vissa hyresjusteringar inom ramen för de ökade ekonomiska förutsätt-
ningar som skapades inom LFS genom att man samtidigt sänkte avkastnings-
kravet från 7 % till 6 %. Detta bedömdes motsvara en sänkning av resultatkra-
vet med i storleksordningen 175 – 180 mnkr. Sådana hyresjusteringar förefaller 
dock inte ha genomförts i tillräcklig utsträckning. Tvärtom har hyresnivåerna 
som framgått ökat kraftigt.  
 
Locum har vidare under 2000-talet övergått till att grunda hyressättningen i en 
lokalkategorisering, som en utgångspunkt för den marknadsliknande hyressätt-
ningen. Även lägesfaktorer vägs in vid beräkningen av hyra. Detta har lett till 
en mer marknadsorienterad hyressättning, vilken jämfört med tidigare inte är 
på samma försiktiga nivå som förut. Enligt revisionskontorets bedömning kan 
en tillämpning av lägesfaktorer ifrågasättas, eftersom sjukhusen dels inte har 
några möjligheter till alternativ lokalisering, dels att sjukhusen utgör s.k. än-
damålsfastigheter utan egentlig alternativ användning. 
 
Det har inte ingått i granskningen att göra en djupgående analys av den totala 
finansieringen av landstingets fastigheter. Det vore dock rimligt att Locum i 
samverkan med ägaren gör en sådan analys där även renoveringsbehoven (se 
avsnitt 3.3) och resultatutvecklingen i LFS vägs in. Det är väsentligt att det 
finns en rimlig balans i finansieringen mellan ägare och hyresgäst (vården). 
Frågan om vad som bör finansieras via internhyra kommer att bli än viktigare 
med tanke på de stora miljardinvesteringar som planeras vid sjukhusen, men 
också den avveckling som planeras vid Karolinska Solna. Det är också viktigt 
att ha en tillräcklig finansiering och satsning på infrastruktur och underhåll för 
att säkerställa fastighetskapitalet och dess utveckling.  
 
3.3 Tillämpningen av tilläggshyror 
Tilläggshyressättning tillämpas för vissa ombyggnadsprojekt och verksamhets-
anpassningar. Det betyder vanligen att projektets kostnader fördelas och skrivs 
av på tre, fem eller tio år och att hyressättningen är självkostnadsbaserad (in-
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klusive avkastningskrav). Locum har gett ut riktlinjer för tillämpningen vad 
gäller t.ex. avskrivningstider och kalkylering. 
 
Vidare framgår av Locums ”Förvaltarhandbok” att ”I första hand skall nytt 
hyresavtal tecknas och om tilläggshyra tillämpas ska valet alltid motiveras.” 
 
Tillämpningen av tilläggshyror är omfattande vid sjukhusen. Detta framhålls 
också vid ett flertal intervjuer. Locum nämner i ett PM till sina förvaltare om 
kalkylförutsättningarna att det är en målsättning att reducera antalet tilläggshy-
resavtal.  
 
Uppgifterna från Locums databas LEB visar att omfattningen av tilläggshyror 
totalt sett ökat från en hyressumma på 120 mnkr 1999 till 279 mnkr 2010. 
Detta motsvarar en ökning på 133 %. Motsvarande jämförelse för de tre stor-
sjukhusen ger följande siffror:  
 
Karolinska Universitetssjukhuset +190 % 
Danderydssjukhus AB +129 % 
Södersjukhuset AB +57 % 

 
En av anledningarna till den stora ökningen vid Karolinska uppges vara att 
Karolinska Solna behandlas som ett avvecklingsobjekt, vilket innebär att alla 
verksamhetsanpassningar finansieras som tilläggshyror. 
 
Locum har i samband med faktagranskningen framhållit att följande är sty-
rande för tillämpningen: 

• Tilläggshyror avser en annuitet för en hyresgästinitierad investering 
och används vid verksamhetsanpassningar som inte är värdehöjande 
för fastigheten.  

• Tilläggshyran fastställs i förhandling med hyresgästen i syfte att un-
der överenskommen period återbetala kostnaden för investeringen 
istället för att permanent öka bashyran.  

• Valet mellan tilläggshyra och ökad bashyra utgår därför från om in-
vesteringen är en långsiktig nyttighet för hyresgästerna och därmed 
en värdehöjande åtgärd i den berörda byggnaden eller inte.  

• Principerna tillämpas inte inom närsjukvården utan enbart på de stora 
sjukhusen och där i synnerhet på Karolinska Universitetssjukhuset.  

• Underhåll finansieras inom ramen för LFS och inte via tilläggshyra. 
 
En fråga som tagits upp i granskningen gäller ansvaret för finansieringen av 
vårdlokaler vid renoveringar som innefattar investeringar och som finansieras 
via tilläggshyra eller ny bashyra. Ansvarsfördelningen kan i nuläget grovt besk-
rivas enligt följande. 

• Locum planerar för fastighetens infrastruktur och fastighetsutveckling . 
Dessa satsningar finansieras via investeringsbudgeten, men belastar inte 
hyran (direkt). De benämns som Locuminitierade investeringar. 

• Hyresgästen planerar för vårdutveckling och identifierar renoverings- och 
verksamhetsanpassningsbehov varvid erforderliga investeringar betalas 
via hyran. 

• Medel för planerat underhåll (PU) budgeteras hos LFS. Medlen planeras 
och fördelas från Locums sida jämt över sjukhusen som X kr/kvm. Nytt-
jandet av PU planeras i samförstånd med hyresgästen. 
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Det finns också en s.k. gränsdragningslista som specificerar ansvarsfördelning-
en mellan Locum och hyresgästen. 
 
Vanligen betraktas investeringar som behövs för en renovering som verksam-
hetsanpassningar och verksamhetsutveckling, vilket i slutändan innebär att 
vården får stå för merparten av finansieringen. Ett specialfall, som i nuläget är 
aktuellt, gäller renoveringar som föranleds av ett större behov av en-
patientrum, vilket delvis har föreskrivits av ägaren. 
 
Revisionens bedömningar 
Användningen av tilläggshyror är omfattande och kostnaderna för tilläggshyror 
har ökat markant under 2000-talet. Revisionskontoret saknar en större tydlighet 
om när tilläggshyressättning kan/bör tillämpas. En omfattande användning av 
tilläggshyror innebär också att hyressystemet kan uppfattas som ett blandat 
system med  

• En marknadsliknande bashyra 
• Omfattande tilläggshyror som också i grunden vilar på en annan princip, 

självkostnadstäckning 
Även frågorna om reglerna för riskhantering och eventuella ombyggnationer i 
extern regi behöver tydliggöras (se vidare avsnittet 3.5) 
 
Då det gäller renoveringar är det enligt revisionskontorets uppfattning, i prakti-
ken inte helt enkelt att dra gränsen mellan vårdutveckling och fastighetsut-
veckling, eftersom fastigheterna är s.k. ändamålsfastigheter. En bättre, tydli-
gare och långsiktigt inriktad samplanering avseende renoveringar och infra-
strukturella insatser borde därför komma till i samverkan mellan Locum och 
vården. En sådan samplanering borde sannolikt också vila på riktlinjer för ”re-
noveringsbehov och renoveringsfrekvenser”, där investeringar såväl i fastig-
heternas infrastruktur som för verksamheten hanteras. 
 
3.4 Vidaredebitering och fördelning av hyror på kliniker (eller  
           motsvarande) 
I den praktiska tillämpningen av den interna hyressättningen har internhyressy-
stemet hos sjukhusen utvecklats till ett 2-nivåsystem, där varje sjukhus har sina 
egna debiteringssystem med avseende på hur hyran beräknas och belastar den 
enskilda kliniken.  
 
Det finns således flera olika modeller för vidaredebitering och fördelning av 
hyror på kliniker (eller motsvarande). Särskilt gäller det den lokalkategorise-
ring som ligger till grund för vidaredebiteringen. De olika modellerna kan kort-
fattat beskrivas enligt följande: 

• SLSO: De interna resutatenheterna debiteras direkt från Locum 
• Södertälje och Norrtälje (Tiohundra AB): Sjukhuset överför hyrorna för 

olika byggnader (enligt Locums fakturor och utan särskild lokalkategori-
sering)  på klinikerna 

• Övriga sjukhus: använder egna principer/system för vidarefördelning på 
klinikerna, baserade på lokalkategorisering. Dessa principer/system är 
sjukhusunika 

 
Vanligen använder man sig av Exelssystem för vidaredebiteringsarbetet. Det 
finns dock exempel på mer utvecklat systemstöd. 
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Sammantaget läggs det ner ett betydande arbete på hyresförhandlingar och 
hyresadministration hos Locum och framförallt sjukhusen.  
 
Revisionens bedömningar 
Enligt revisionskontoret finns mycket att vinna på att få en samordning av det 
systemstöd som finns hos Locum respektive hos förvaltningarna, eftersom det 
till stor del är samma typ av information som behövs. Detta borde möjliggöra 
en minskning av administrationen. Det skulle också  underlätta vid flyttningar 
och/eller vid sattelitlokaliserad verksamhet om terminologier och lokalkatego-
riseringar vore gemensamma.(jfr t.ex. DRG-systemet). Sistnämnda skulle 
också ge bättre möjligheter till att utveckla en mer förenklad och schablonise-
rad hyressättning, vilket bedöms vara angeläget.  
 
3.5 Incitamentsfrågor 
Flertalet intervjuade ifrågasätter om internhyran i nuläget ger påtagliga incita-
ment till lokalbesparingar vid sjukhusen. Huvudskälet till detta anses vara att 
det ganska generellt råder en situation av lokalbrist vid sjukhusen. Detta mani-
festeras också i den uthyrningsgrad som Locum redovisade för strategiska fas-
tigheter (dvs. huvudsakligen sjukhusbyggnationer) 2010, med 97 % uthyrd yta. 
 
För SLSO är dock situationen annorlunda med mer affärsmässiga  förutsätt-
ningar för verksamheterna med: 

• Interna resultatenheter som har ett direkt resultatansvar 
• Direkta hyresavtal mellan Locum och de interna resultatenheterna 
• Resultatenheter som i många fall är ganska små med en ensartad verk-

samhet 
• Hyresavtal som oftast har en kort löptid 

 
Locum framlägger förslag till budget för LFS. Med denna utgångspunkt fast-
ställer sedan landstingsfullmäktige resultatbudgeten för LFS. Fr.o.m. 2009 
gäller att det överskott som skapas utöver budgeterat resultat får behållas i LFS. 
 
Då det gäller ombyggnationer framhåller flertalet av hyresgästerna att Locum, 
trots den konkurrensutsättning som ska ske genom upphandlingar enligt LOU 
(Lagen om Offentlig Upphandling), saknar incitament till att bygga kostnadsef-
fektivt. Skälet uppges vara dels Locums monopolliknande situation, dels att 
Locum inte tar någon risk vad gäller kostnader och kostnadsfördyrningar i 
samband med ombyggnationer. Från Locums sida har det under intervjuerna 
framhållits att valet av avtalsform sker i förhandling mellan hyresgäst och 
Locum. Tre olika alternativ för att hantera risken för kostnadsökningar i bygg-
projekten har nämnts: 

• Fast pris avtalas och priset innehåller en riskpremie. Locum/LFS står ris-
ken för kostnadsökningar 

• Preliminärt pris avtalas. Hyresgästen står risken för kostnadsökningar 
• Delad risk avtalas. Locum/LFS kan t.ex. stå för alla kostnadsökningar ut-

över 15% jämför med preliminärt pris 
 
Regler och alternativ förefaller dock vara delvis okända bland hyresgästerna. 
Det är sammantaget oklart om vilka regler och grunder som skall gälla för risk-
tagandet.  
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Det bör också nämnas att Locum tagit fram riktlinjer för att kunna genomföra 
ombyggnationer i extern regi. (dvs. inte i Locums regi). Förvaltningarna (hy-
resgästerna) pekar dock på att den vägen innehåller stora svårigheter i form av 
bl.a. omfattande och svårgenomträngliga regler och anvisningar. Även Locum 
instämmer delvis i den beskrivningen. 
 
Revisionens bedömningar 
Internhyrans roll som incitament för lokaleffektivisering förefaller till stor del 
ha spelat ut sin roll, i varje fall vid sjukhusen Till skillnad mot början av 1990-
talet råder nu en relativt allmän lokalbrist vid sjukhusen. Effektiviseringar av 
lokalutnyttjandet sker främst vid förändringar och vid etablering av ny verk-
samhet, då lokalutnyttjandet ses över och då sjukhusens lokalplaneringsfunkt-
ioner oftast har uppdrag och mandat att skapa ökad lokaleffektivitet. 
 
Likväl är lokalhyran väsentlig för att tydliggöra lokalkostnaden och att markera 
att lokaler inte är en fri nyttighet. Klinikerna har för sin del vanligen möjlighet 
att lämna lokalytor till sjukhusledningen, men lokalbristen innebär att detta 
sällan sker. Några särskilda arrangemang för tomställda lokaler verkar inte 
behövas i nuläget. Det är dock ett grundproblem att omsättningen av lokaler är 
låg bland annat på grund av den allmänna lokalbristen. 
 
Locum förefaller ha haft ett incitament att åstadkomma goda resultat och av-
kastningar i LFS. Detta incitament har dessutom förstärkts genom att det över-
skott som skapas utöver budgeterat resultat från 2009 får behållas i LFS. Från 
Locums sida hävdas att man inte kan se på avkastningen isolerat, eftersom LFS 
ännu inte uppnår en soliditet på 30 % (vilket anges som en långsiktigt tänkt 
nivå) och där överskott (utöver budget) kan användas till att kapitalisera LFS. 
 
Locum har vidare i sin faktagranskning framhållit att det i ärendet om ändrad 
kapitalstruktur för LFS (LS 0205-0237) från 2002 står: 
 ”De nya principerna för kapitalstruktur syftar till att skapa finansiellt mark-
nadsliknande förutsättningar för Landstingsfastigheter, LFS.” 
 
Revisionskontoret har för sin del tolkat att detta i huvudsak avser den påföl-
jande meningen som lyder: ”Idag har bolaget en högre soliditet än normalt i 
fastighetsbranschen, vilket inte är optimalt i anläggningsintensiva branscher.” 
 
Det borde vidare vara viktigt, i första hand för verksamhetsanpassningar av 
mindre karaktär, att det finns en reell möjlighet att hantera ombyggnationer i 
extern regi (dvs. inte i Locums regi). Locum bör därför om möjligt förenkla 
gällande riktlinjer, utan att för den skull göra avkall på kontrollen över fastig-
heternas utveckling, värde och säkerhet. 
 
Då det gäller risktagande gällande kostnader och kostnadsfördyrningar i sam-
band med ombyggnationer, bör ägaren tillsammans med Locum fastlägga vilka 
riskalternativ och riskpremier som bör gälla samt hur detta skall kommuniceras 
och avtalas med hyresgästen. 
 
3.6 Transparens och uppföljning  
Ett flertal förvaltningar anser att transparensen från Locums sida är otillfreds-
ställande då det gäller beskrivningarna och regelsystemen för hyressättningen. 
Flertalet är dock relativt nöjda då det gäller de kalkylunderlag som presenteras.   
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Det sker från Locums sida, som tidigare nämnts, ingen regelmässig och åter-
kommande uppföljning vad gäller hyresnivåerna och marknadstillämpningen, 
som publiceras/redovisas. Däremot gör sjukhusen i viss omfattning uppfölj-
ningar av situationen vad gäller hyresförhållanden/hyresnivåer och lokalytor. 
Man är dock begränsad av den funktionalitet som finns i det systemstöd som 
man använder. 
 
Landstingsstyrelsen har för sin del hittills  inte tagit några initiativ till att följa 
upp Locums tillämpning av hyressystemet. Dock finns i  beslutet om landsting-
ets budget för 2012 ett uppdrag till landstingsstyrelsen att besluta om principer 
för uthyrning av lokaler. Detta kommer emellertid enligt uppgift i första hand 
avse lokaldispositions- och lokalplaneringsfrågor.  
 
I sammanhanget bör nämnas att man fr.o.m. 2011 inrättat en fastighets- och 
investeringsberedning under landstingsstyrelsen. 
 
Revisionens bedömningar 
Med tanke på Locums monopolliknande ställning bedömer revisionskontoret 
det som väsentligt att regler och beskrivningar är tydliga och transparenta. En 
sådan ordning underlättar kommunikationen med hyresgästen. Revisionskon-
toret har tidigare (se avsnitten 3.2 och 3.3) pekat på behovet av att förtydliga 
regler och beskrivningar både avseende modellen för den marknadsliknande 
hyressättningen (bashyran) och tillämpningen av tilläggshyra (motiv och risk-
tagande). 
 
Det är vidare angeläget att få en mer djupgående uppföljning och finansiell 
analys av hur Locum tillämpat hyressystemet. Det gäller hur tillämpningen 
medverkat till att skapa de mycket stora överskotten i LFS och hur den totala 
finansieringen av fastigheter skett och utvecklats över tiden (se avsnitt 3.2). 
Detta bör vara en uppgift för landstingsstyrelsen, i samverkan med Locum. 
 
 



 

Kort om rapporten 

Internhyressystemet och incitamentsfrågorna i den praktiska 
tillämpningen fungerar i väsentliga delar inte längre som 
avsett. Hyreskostnadsnivåerna har under 2000-talet ökat 
påtagligt och medverkat till att skapa stora överskott i 
fastighetsförvaltningen med en avkastning (i Landstingsfas-
tigheter i Stockholm) som är avsevärt mycket högre än de 
sex procent som fullmäktige bestämt. Principerna för hyres-
sättningen är delvis motstridiga och oklara och det finns ett 
behov av att förbättra transparensen och uppföljningen i 
hyressystemet.  

Internhyran som incitament för lokaleffektivitet har till stor 
del spelat ut sin roll. För Locums del förefaller hög avkastning 
och soliditet i LFS ha varit viktiga incitament samtidigt som 
Locum delvis saknar incitament att hålla nere kostnaderna i 
samband med byggprojekt. Landstingsstyrelsen behöver göra 
en analys och översyn av hur den totala finansieringen av 
landstingets fastigheter (LFS), respektive resultatutveckling-
en/avkastningskraven i LFS ska se ut och vilka övergripande 
principer som ska styra hyressättningen. Det är också ange-
läget att minska det administrativa arbetet genom förenk-
lingar och samordning.   

 


