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Bakgrund 

Den 13 maj 2009 fick en särskild utredare i uppdrag att se över 
statens fastighetsförvaltning (dir. 2009:45). Utredningen har 
antagit namnet Utredningen om översyn av statens fastighets-
förvaltning (Fi 2009:04). Utredningen ska bl.a. lämna förslag 
till en mer effektiv struktur på fastighetsförvaltningen inom 
staten. 

Kulturutskottet beslutade i december 2007 att tillsätta en 
särskild arbetsgrupp för att följa upp och utvärdera kultur-
institutionernas lokalkostnader. Arbetsgruppen har i sin rapport 
Uppföljning av hyressättningen inom kulturområdet konstaterat 
att den hyressättningsprincip (kostnadshyra) som tillämpas på 
fem s.k. ändamålsfastigheter, dvs. fastigheter som är starkt 
förknippade med verksamheten, inte är långsiktigt hållbar. 
Arbetsgruppen anser att kostnadshyran riskerar att leda till att 
underhållsinsatser skjuts på framtiden, att den ger stora 
variationer i hyreskostnaderna mellan åren, ställer höga krav på 
hyresgästernas kompetens i lokalfrågor och innebär att hyres-
gästerna får ta de risker som det innebär att svara för alla 
kostnader (2008/09:RFR13).  

Riksdagen har mot denna bakgrund tillkännagivit att 
regeringen bör vidta vissa åtgärder som rör kulturinstitutioner-
nas lokalkostnader (bet. 2009/10:KrU1, rskr. 2009/10:144). 
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Det tillkommande uppdraget 

Mot bakgrund av riksdagens tillkännagivande bör Utredningen 
om översyn av statens fastighetsförvaltnings uppdrag utvidgas. 
Utredningen ges i uppdrag att  
- belysa de underhållskostnader och antikvariska 

merkostnader som är förknippade med kulturbyggnader i 
allmänhet och jämföra dessa med andra typer av byggnader, 

- se över den modell och tillämpning av hyressättningen som 
används för huvudbyggnaderna för Kungliga Operan, 
Kungliga Dramatiska Teatern, Naturhistoriska riksmuseet, 
Nationalmuseum och Historiska museet samt föreslå nya 
eller ändrade principer för hyressättningen, och 

- se över underhållsnivån för de ovan nämnda kultur-
byggnaderna och bedöma hur en rimlig nivå kan 
upprätthållas. 

För det tillkommande uppdraget gäller i övrigt vad som 
framgår av de tidigare beslutade direktiven. 

Utredningen ska enligt sina direktiv redovisa sitt uppdrag 
senast den 1 december 2010. Tiden för uppdraget behöver nu 
förlängas. Utredningen ska därför redovisa sitt arbete senast den 
1 april 2011.  

(Finansdepartementet) 


