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§ 44
Hyressättning särskilda boendeformer (KS 2019.395)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att införa en ny 
hyressättningsmodell av särskilda boendeformer i Vallentuna kommun och att de nya 
hyresnivåerna börjar gälla från och med 2020-07-01 för nya hyresgäster och för befintliga 
hyresgäster så snart avtal träffats med berörd hyresgäst.

kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att införa ett bostadsbidrag för 
personer med funktionsnedsättning, KBF, för boende som betalar hyra som motsvarar 90 
procent av den kostnad som överstiger Försäkringskassans fastställda genomsnittliga 
bostadskostnad i Stockholms län. För år 2020 uppgår detta till 6 700 kr per månad för hushåll 
1 – 2 vuxna utan barn. För att bidrag ska erhållas krävs styrkta uppgifter om beviljad 
sjukersättning/aktivitetsersättning samt statligt bostadstillägg.
 
Anteckning
Jaana Tilles (S) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har tagit beslut, § 186 2019-12-10, att föreslå fullmäktige att besluta införa ny 
hyressättningsmodell i enlighet med socialförvaltningens förslag och att de nya hyresnivåerna 
börjar gälla från och med 2020-04-01 för nya hyresgäster och för befintliga hyresgäster så 
snart avtal träffats med berörd hyresgäst eller den tidpunkt efter uppsägning för 
villkorsändring hyreslagen medger.

Den föreslagna hyressättningsmodellen är en enhetlig modell som utgår från rådande 
lagstiftning och rättspraxis och där hyressättningen baseras på tre delar; den enskilda 
lägenheten, gemensamma utrymmen och övriga kvaliteter som service, närhet mm.

Kommunledningskontoret tillstyrker förslag till införande av ny hyresmodell, dock ej 
införande av hyrestak.

Kommunens totala intäkter ökar med 1 275 450 kronor vid införande av ny hyresmodell.

Kommunledningskontoret förordar att införa ett bostadsbidrag för personer med 
funktionsnedsättning, KBF. Det genomsnittliga kommunala bostadstillägget skulle uppgå till 
1 181 kr per månad för boende som betalar hyra som motsvarar 90 procent av den kostnad 
som överstiger Försäkringskassans fastställda genomsnittliga bostadskostnad i Stockholms län 
2020, d.v.s. 6 700 kr per månad. Detta motsvarar 283 359 kr per år för de av kommunen 
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drivna verksamheterna. Se bilaga 2, Bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning, 
KBF.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
det.

Beslutsunderlag
 Hyressättning för särskilda boendeformer
 Bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning, KBF
 Socialnämnden, Förslag till hyressättning av särskilda boendeformer i Vallentuna 

kommun
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Tjänsteskrivelse

Hyressättning särskilda boendeformer

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att införa en ny 
hyressättningsmodell av särskilda boendeformer i Vallentuna kommun och att de nya 
hyresnivåerna börjar gälla från och med 2020-07-01 för nya hyresgäster och för 
befintliga hyresgäster så snart avtal träffats med berörd hyresgäst. 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att införa ett 
bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning, KBF, för boende som betalar 
hyra som motsvarar 90 procent av den kostnad som överstiger Försäkringskassans 
fastställda genomsnittliga bostadskostnad i Stockholms län. För år 2020 uppgår detta 
till 6 700 kr per månad för hushåll 1 – 2 vuxna utan barn. För att bidrag ska erhållas 
krävs styrkta uppgifter om beviljad sjukersättning/aktivitetsersättning samt statligt 
bostadstillägg.

Ärendet i korthet
Socialnämnden har tagit beslut, § 186 2019-12-10, att föreslå fullmäktige att besluta 
införa ny hyressättningsmodell i enlighet med socialförvaltningens förslag och att de 
nya hyresnivåerna börjar gälla från och med 2020-04-01 för nya hyresgäster och för 
befintliga hyresgäster så snart avtal träffats med berörd hyresgäst eller den tidpunkt 
efter uppsägning för villkorsändring hyreslagen medger. 

Den föreslagna hyressättningsmodellen är en enhetlig modell som utgår från rådande 
lagstiftning och rättspraxis och där hyressättningen baseras på tre delar; den enskilda 
lägenheten, gemensamma utrymmen och övriga kvaliteter som service, närhet mm.

Kommunledningskontoret tillstyrker förslag till införande av ny hyresmodell, dock ej 
införande av hyrestak.

Kommunens totala intäkter ökar med 1 275 450 kronor vid införande av ny 
hyresmodell.

Kommunledningskontoret förordar att införa ett bostadsbidrag för personer med 
funktionsnedsättning, KBF. Det genomsnittliga kommunala bostadstillägget skulle 
uppgå till 1 181 kr per månad för boende som betalar hyra som motsvarar 90 procent 
av den kostnad som överstiger Försäkringskassans fastställda genomsnittliga 
bostadskostnad i Stockholms län 2020, d.v.s. 6 700 kr per månad. Detta motsvarar 
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283 359 kr per år för de av kommunen drivna verksamheterna. Se bilaga 2, 
Bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning, KBF.

Bakgrund
Idag saknas en systematisk och enhetlig hyressättning i linje med 
likabehandlingsprincipen av särskilda boenden för äldre och gruppbostäder LSS 9:9.

Socialförvaltningen har med hjälp av en extern konsult tagit fram ett förslag till en 
enhetlig modell för hyressättning av de av Vallentuna kommuns särskilda boenden 
som kommunen själv äger och de inhyrda särskilda boenden som kommunen 
hyressätter och debiterar den boende hyran för, med undantag för korttidsboenden, 
servicebostäder, och andra former av stödboenden. 
Avgränsningen innebär hyressättning av kommunens särskilda boenden för äldre
(Augustendal, Korallen och Väsbygården) samt kommunens tre gruppboenden LSS 
9:9 (Hammarbacken, Uthamra och Västanberga).

Den nya hyressättningen skulle innebära att samtliga hyresgäster i de berörda 
boendena får höjd månadshyra. Den genomsnittliga hyreshöjningen skulle bli ca 8,6 
% för hyresgästerna i kommunens särskilda boenden för äldre och ca 13 % för 
hyresgästerna i kommunens gruppboenden LSS 9:9. Det innebär att den 
genomsnittliga månadshyran för hyresgästerna på kommunens särskilda boenden för 
äldre skulle öka från ca 6 643 kr/månad till ca 7 214 kr/månad i 2019 års hyresnivå. 
För hyresgästerna i kommunens gruppboenden innebär förslaget att den 
genomsnittliga månadshyran skulle öka från ca 7 178 kr/månad till ca 8 116 kr/månad 
i 2019 års hyresnivå.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning, KBF
3. Förslag till hyressättning av särskilda boendeformer i Vallentuna kommun 

(SN 2019.202)

Victor Kilén Annika Hellberg
Kommundirektör Ekonomichef

______________________

Ska expedieras till
Akten
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Bostadsbidrag för personer med 
funktionsnedsättning, KBF
Vallentuna kommuns bostadsbidrag för personer med 
funktionsnedsättning, KBF, syftar till att underlätta för dig som har en 
funktionsnedsättning och behöver en bostad som är lämplig och 
ändamålsenlig med hänsyn till dina behov. 

För rätt till kommunens bostadsbidrag krävs att du har en merkostnad för bostaden 
samt att du är folkbokförd och bosatt i Vallentuna Kommun. Merkostnaden uppstår 
om du måste byta bostad på grund av din funktionsnedsättning. Bostadskostnaden 
måste överstiga genomsnittlig bostadskostnad i Stockholms län, se sista sidan. 

Bostadsbidraget är ett komplement till statliga bostadsförmåner. Det är därför viktigt 
att du har ansökt om bostadstillägg eller bostadsbidrag från Försäkringskassan innan 
du ansöker om kommunens bostadsbidrag.

Hemmavarande barn
Om du har hemmavarande barn med funktionsnedsättning som är under 18 år, eller 
under 21 år och fortfarande går på gymnasiet, kan du under samma villkor som ovan 
också ha rätt till bostadsbidrag.

Bostad med särskild service
En bostad som förmedlats efter beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), exempelvis ett gruppboende, kan 
ge rätt till bostadsbidrag. Undantagna är vård- och omsorgsboenden för äldre. 

Så här beräknas ditt bidrag 
När bidraget beräknas tas hänsyn till din bostadskostnad, årsinkomst, förmögenhet 
och familjestorlek samt bostadens storlek. 

Bostadskostnad
I den bidragsgrundande bostadskostnaden medräknas grundhyra, månadsavgift eller 
motsvarande bostadskostnad samt kostnad för värme och varmvatten, men inte 
hushållsel. (Hushållsel för enskilda ingår inte i underlaget för KBF. För hushållsel 
som är inkluderad i hyreskostnaden och som inte särredovisas av hyresvärden görs 
ett schablonavdrag enligt Pensionsmyndighetens föreskrift (PFS 2014:11) om 
uppskattning av kostnader för en bostads uppvärmning, hushållsel och övrig drift 
vid beräkning av bostadskostnad. Aktuellt belopp (2020) är 5,07 kronor per 
kvadratmeter bostadsyta och månad). Lån som avser bostaden medräknas till viss 
del. Först minskas räntekostnaden för bostadslånet med 3 procent av skuldbeloppet. 
70 procent av den återstående räntekostnaden läggs sedan till bostadskostnaden.
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Årsinkomst
Om du har en årsinkomst som överstiger fem prisbasbelopp (236 500 kronor) eller 
för familj eller sammanboende åtta gånger prisbasbeloppet (378 400 kronor) minskas 
bidraget. Minskningen sker genom att 20 procent av det belopp som överstiger fem 
respektive åtta prisbasbelopp dras från KBF. 

Förmögenhet
Om du har en förmögenhet som överstiger fem prisbasbelopp (236 500 kronor) eller 
för familj och sammanboende åtta prisbasbelopp (378 400 kronor) läggs 20 procent 
av den överstigande delen till årsinkomsten. Prisbasbeloppet för 2020 är 47 300 
kronor. 

Skälig bostadsyta
Kostnaden för det antal rum som med hänsyn till familjestorlek och andra 
förhållanden anses skälig tas med i beräkningen. 

Bostadsbidragets storlek
Bidrag kan beviljas med 90 procent av den kostnad som överstiger 
Försäkringskassans fastställda genomsnittliga bostadskostnad i Stockholms län 2020, 
om du hyr din bostad, bor i bostadsrätt eller i småhus. Bidrag under 100 kronor 
betalas inte ut. 

Genomsnittlig bostadskostnad per månad:
1 – 2 vuxna 6 700 kronor/månad 
1 – 2 vuxna och 1 barn 8 150 kronor/månad 
1 – 2 vuxna och 2 barn 10 375 kronor/månad 
1 – 2 vuxna och fler än 2 barn 10 375 kronor/månad och 2 225 kronor för varje barn 
utöver 2.

Regelverket uppdateras årligen med aktuella belopp.



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2019-12-10

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 186
Förslag till hyressättning av särskilda boendeformer i Vallentuna kommun 

(SN 2019.202)

Beslut
Socialnämnden föreslår att fullmäktige beslutar att införa ny hyressättningsmodell i enlighet 
med socialförvaltningens förslag och att de nya hyesnivåverna börjar gälla från och med 
2020-04-01 för nya hyresgäster och för befintliga hyresgäster så snart avtal träffats med 
berörd hyresgäst eller den tidpunkt efter uppsägning för villkorsändring hyreslagen medger.

Anteckning 
Marie Dycefield-Scott (SD) deltar ej i beslutet.

Reservationer
Gunnar Bergström (V), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.  (Se bilaga 3).
Ing-Marie Elfström och Ulf Lundström alla (S), reserverar sig mot beslutet till förmån för 
(Vs) yrkande.

Ärendebeskrivning
Alnitec AB har på uppdrag av socialförvaltningen tagit fram ett förslag till en enhetlig modell 
för hyressättning av de av Vallentuna kommuns särskilda boenden som kommunen själv äger 
och de inhyrda särskilda boenden som kommunen hyressätter och debiterar den boende hyran 
för, med undantag för korttidsboenden, servicebostäder, och andra former av stödboenden. 
Avgränsningen innebär hyressättning av kommunens särskilda boenden för äldre 
(Augustendal, Korallen och Väsbygården) samt kommunens tre gruppboendena LSS 9:9 
(Hammarbacken, Uthamra och Västanberga).

Sammanfattat i punktform innebär förslaget följande:

• Den föreslagna hyressättningsmodellen är en enhetlig modell som utgår ifrån rådande 
lagstiftning och rättspraxis och där hyressättningen baseras på tre delar; den enskilda 
lägenheten, gemensamma utrymmen och övriga kvaliteter som service, närhet mm.
 
• De nya hyrorna föreslås börjar gälla för nya hyresgäster 2020-04-01 och för befintliga 
hyresgäster 2020-07-01.
 
• Ett hyrestak föreslås på 8 706 kr i månadshyra i 2019 års hyresnivå i likhet med 
grannkommunen Upplands Väsby. Hyrestaket förslås sedan årligen justeras motsvarande 
allmännyttans genomsnittliga hyresjusteringar.

• För att underlätta infasningen av de nya hyrorna för befintliga hyresgäster föreslås en 
trappningsmodell där hyran utöver den årliga hyresjusteringen (motsvarande allmännyttans 

9ProSale Signing Referensnummer: 4454SE
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genomsnittliga hyresjustering) maximalt höjs med 700 kr i månadshyra per år till dess att 
hyran kommer upp i rätt nivå sett till den nya hyressättningen.
 
• Den nya hyressättningen skulle innebära att samtliga hyresgäster i de berörda boendena får 
höjd månadshyra. Den genomsnittliga hyreshöjningen skulle bli ca 8,6% för hyresgästerna i 
kommunens särskilda boenden för äldre och ca 13% för hyresgästerna i kommunens 
gruppboenden LSS 9:9. I kronor innebär det att den genomsnittliga månadshyran för 
hyresgästerna på kommunens särskilda boenden för äldre skulle öka från ca 6 643 kr/månaden 
till ca 7 214 kr/månaden i 2019 års hyresnivå. För hyresgästerna i kommunens gruppboenden 
innebär förslaget att den genomsnittliga månadshyran skulle öka från ca 7 178 kr/månad till 
ca 8 116 kr/månaden i 2019 års hyresnivå. 

Yrkanden
 
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), yrkar att socialnämnden föreslår att fullmäktige beslutar 
att införa ny hyressättningsmodell i enlighet med socialförvaltningens förslag och att de nya 
hyesnivåverna börjar gälla från och med 2020-04-01 för nya hyresgäster och för befintliga 
hyresgäster så snart avtal träffats med berörd hyresgäst eller den tidpunkt efter uppsägning för 
villkorsändring hyreslagen medger.
 
 
Gunnar Bergström (V), med bifall från Ing-Marie Elfström och Ulf Lundström alla (S), yrkar 
att nuvarande förslag till hyressättning återremitteras med hänvisning till av 
hyresgästföreningen uppgivna felaktigheter i underlaget (se protokollsbilaga 3).

Beslutsgång
 
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer proposition på Gunnar Bergströms (V) yrkande 
och sitt eget yrkande och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med Torbjörn Einarsson 
(C) yrkande.

Beslutsunderlag
1. §132 SN AU Förslag till hyressättning av särskilda boendeformer i Vallentuna 

kommun
2. Tjänsteskrivelse_Förslag till hyressättning av särskilda boendeformer i Vallentuna 

kommun_2019-11-19
3. Förslag till hyressättning särskilda boenden 191022

Expedieras till 
Kommunfullmäktige

10ProSale Signing Referensnummer: 4454SE
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§ 132
Förslag till hyressättning av särskilda boendeformer i Vallentuna kommun 

(SN 2019.202)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden föreslår att fullmäktige beslutar att 
införa ny hyressättningsmodell i enlighet med socialförvaltningens förslag och att de nya 
hyesnivåverna börjar gälla från och med 2020-04-01 för nya hyresgäster och för befintliga 
hyresgäster så snart avtal träffats med berörd hyresgäst eller den tidpunkt efter uppsägning för 
villkorsändring hyreslagen medger.

Ärendebeskrivning
Alnitec AB har på uppdrag av socialförvaltningen tagit fram ett förslag till en enhetlig modell 
för hyressättning av de av Vallentuna kommuns särskilda boenden som kommunen själv äger 
och de inhyrda särskilda boenden som kommunen hyressätter och debiterar den boende hyran 
för, med undantag för korttidsboenden, servicebostäder, och andra former av stödboenden. 
Avgränsningen innebär hyressättning av kommunens särskilda boenden för äldre 
(Augustendal, Korallen och Väsbygården) samt kommunens tre gruppboendena LSS 9:9 
(Hammarbacken, Uthamra och Västanberga).

Sammanfattat i punktform innebär förslaget följande:

• Den föreslagna hyressättningsmodellen är en enhetlig modell som utgår ifrån rådande 
lagstiftning och rättspraxis och där hyressättningen baseras på tre delar; den enskilda 
lägenheten, gemensamma utrymmen och övriga kvaliteter som service, närhet mm.
 
• De nya hyrorna föreslås börjar gälla för nya hyresgäster 2020-04-01 och för befintliga 
hyresgäster 2020-07-01.
 
• Ett hyrestak föreslås på 8 706 kr i månadshyra i 2019 års hyresnivå i likhet med 
grannkommunen Upplands Väsby. Hyrestaket förslås sedan årligen justeras motsvarande 
allmännyttans genomsnittliga hyresjusteringar.

• För att underlätta infasningen av de nya hyrorna för befintliga hyresgäster föreslås en 
trappningsmodell där hyran utöver den årliga hyresjusteringen (motsvarande allmännyttans 
genomsnittliga hyresjustering) maximalt höjs med 700 kr i månadshyra per år till dess att 
hyran kommer upp i rätt nivå sett till den nya hyressättningen.
 
• Den nya hyressättningen skulle innebära att samtliga hyresgäster i de berörda boendena får 
höjd månadshyra. Den genomsnittliga hyreshöjningen skulle bli ca 8,6% för hyresgästerna i 
kommunens särskilda boenden för äldre och ca 13% för hyresgästerna i kommunens 

15
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gruppboenden LSS 9:9. I kronor innebär det att den genomsnittliga månadshyran för 
hyresgästerna på kommunens särskilda boenden för äldre skulle öka från ca 6 643 kr/månaden 
till ca 7 214 kr/månaden i 2019 års hyresnivå. För hyresgästerna i kommunens gruppboenden 
innebär förslaget att den genomsnittliga månadshyran skulle öka från ca 7 178 kr/månad till 
ca 8 116 kr/månaden i 2019 års hyresnivå. 

Yrkanden
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C) yrkar att socialnämndens arbetsutskott föreslår att 
socialnämnden föreslår att fullmäktige beslutar att införa ny hyressättningsmodell i enlighet 
med socialförvaltningens förslag och att de nya hyesnivåverna börjar gälla från och med 
2020-04-01 för nya hyresgäster och för befintliga hyresgäster så snart avtal träffats med 
berörd hyresgäst eller den tidpunkt efter uppsägning för villkorsändring hyreslagen medger.

Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
socialnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse_Förslag till hyressättning av särskilda boendeformer i Vallentuna 

kommun_2019-11-19
2. Förslag till hyressättning särskilda boenden 191022

Expedieras till 
Kommunfullmäktige
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Tjänsteskrivelse

Förslag till hyressättning av särskilda 
boendeformer i Vallentuna kommun

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår att fullmäktige beslutar att införa ny hyressättningsmodell i 
enlighet med socialförvaltningens förslag och att de nya hyesnivåverna börjar gälla 
från och med 2020-04-01 för nya hyresgäster och för befintliga hyresgäster så snart 
avtal träffats med berörd hyresgäst eller den tidpunkt efter uppsägning för 
villkorsändring hyreslagen medger.

Ärendet i korthet
Alnitec AB har på uppdrag av socialförvaltningen tagit fram ett förslag till en enhetlig 
modell för hyressättning av de av Vallentuna kommuns särskilda boenden som 
kommunen själv äger och de inhyrda särskilda boenden som kommunen hyressätter 
och debiterar den boende hyran för, med undantag för korttidsboenden, 
servicebostäder, och andra former av stödboenden. Avgränsningen innebär 
hyressättning av kommunens särskilda boenden för äldre (Augustendal, Korallen och 
Väsbygården) samt kommunens tre gruppboendena LSS 9:9 (Hammarbacken, 
Uthamra och Västanberga). 

Sammanfattat i punktform innebär förslaget följande:

• Den föreslagna hyressättningsmodellen är en enhetlig modell som utgår ifrån 
rådande lagstiftning och rättspraxis och där hyressättningen baseras på tre delar; den 
enskilda lägenheten, gemensamma utrymmen och övriga kvaliteter som service, 
närhet mm.
 
• De nya hyrorna föreslås börjar gälla för nya hyresgäster 2020-04-01 och för 
befintliga hyresgäster 2020-07-01.
 
• Ett hyrestak föreslås på 8 706 kr i månadshyra i 2019 års hyresnivå i likhet med 
grannkommunen Upplands Väsby. Hyrestaket förslås sedan årligen justeras 
motsvarande allmännyttans genomsnittliga hyresjusteringar.

• För att underlätta infasningen av de nya hyrorna för befintliga hyresgäster föreslås 
en trappningsmodell där hyran utöver den årliga hyresjusteringen (motsvarande 
allmännyttans genomsnittliga hyresjustering) maximalt höjs med 700 kr i 
månadshyra per år till dess att hyran kommer upp i rätt nivå sett till den nya 
hyressättningen.
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• Den nya hyressättningen skulle innebära att samtliga hyresgäster i de berörda 
boendena får höjd månadshyra. Den genomsnittliga hyreshöjningen skulle bli ca 8,6% 
för hyresgästerna i kommunens särskilda boenden för äldre och ca 13% för 
hyresgästerna i kommunens gruppboenden LSS 9:9. I kronor innebär det att den 
genomsnittliga månadshyran för hyresgästerna på kommunens särskilda boenden för 
äldre skulle öka från ca 6 643 kr/månaden till ca 7 214 kr/månaden i 2019 års 
hyresnivå. För hyresgästerna i kommunens gruppboenden innebär förslaget att den 
genomsnittliga månadshyran skulle öka från ca 7 178 kr/månad till ca 8 116 
kr/månaden i 2019 års hyresnivå.  

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse: Förslag till hyressättning av särskilda boendeformer i 

Vallentuna kommun
2. Förslag till hyressättning av särskilda boendeformer i Vallentuna kommun

David Gyllenstråle Fanny Rosling -
Socialchef Stabschef

______________________

Ska expedieras till
Kommunfullmäktige
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