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Svar på interpellation från Vänsterpartiet angående hyror i särskilda boenden

Interpellanten ställer två frågor:

1. Vilka beräkningsgrunder eller andra resonemang ligger bakom att kommunen tar ut 
mer än dubbelt så hög hyra av de äldre på våra boenden än vad som gäller på övrig 
hyresmarknad i kommunen?

2. Är kommunen beredd att ompröva denna hyressättning i framtiden?

Svaret på den första frågan är att hyror i särskilda boenden, precis som i andra typer av 
lägenheter, ska sättas utifrån bruksvärdesprincipen. Då Össebyhus är en liten hyresvärd är 
det vanskligt att jämföra kommunens egna vanliga hyreslägenheter med de särskilda 
boendena. Vid en kontroll av siffrorna i den av Vänsterpartiet refererade tycks det dessutom 
vara så att man jämför genomsnittet av både privata och kommunala särskilda boenden 
endast med det kommunala bostadsbolaget Össebyhus utan att ta med privata hyresvärdar.

Hyressättning ska utgå från 12 kap. 55 § i Jordabalken och fastställas till ett skäligt belopp;

För att se om den föreslagna hyran är skälig görs en jämförelse med hyran för lägenheter som med 
hänsyn till bruksvärdet är jämförliga. Jämförelsen ska enligt andra stycket i första hand göras med 
lägenheter som ägs av allmännyttiga bostadsföretag.

Först måste man hitta en jämförelselägenhet som med hänsyn till bruksvärdet är så lik den aktuella 
lägenheten som möjligt. Jämförelsen görs i första hand med lägenheter på samma ort, och i andra 
hand får man titta på närbelägna orter.

För att bedöma om lägenheterna är jämförbara tittar man på lägenhetens storlek, dess 
modernitetsgrad och planlösning. Men man tittar även på husets egenskaper där bullernivå, 
förekomst av hiss, tvättstuga, garage och sopnedkast m.m. beaktas. Sedan tittar man även 
på omgivningen där husets läge, närhet till allmänna kommunikationer och affärer m.m. kan få 
betydelse.

Det är upp till parterna att ta fram det material man vill använda vid jämförelsen. 

Hyran för den aktuella lägenheten jämförs sedan med hyran för jämförelselägenheterna. För att vara 
skälig får hyran inte vara "påtagligt högre", vilket innebär att det är ok med en felmarginal på ca 3-5 
%. 1

Bruksvärdesprincipen är grunden i hyressättningen och det finns några faktorer som gör att 
hyran per kvadratmeter i särskilda boenden i allmänhet är högre än i andra typer av 
lägenheter.

 I genomsnittshyran på kommunens särskilda boenden ingår även kostnader för bland annat 
el och möblemang.

 Kostnaden för en andel av gemensamhetsytor ingår i hyran på särskilda boenden men syns 
inte i lägenhetens kvadratmeterstorlek. 

 Kvadratmeterhyran är i regel högre för mindre lägenheter då kostnader för till exempel 
badrum/WC och kök/kokvrå slås ut på färre kvadratmeter. Exempelvis kostar en hyresrätt 
om 26 kvadratmeter på Åby Allé 220 kr/kvadratmeter jämfört med hyran i kommunens 
särskilda boenden i egen regi som har en genomsnittlig kostnad om 212 kr/kvadratmeter 
inklusive tilläggen i de två punkterna ovan.

1 kommentar till 12 kap. 55 § i Jordabalken, även känd som hyreslagen, text från https://lagen.nu/1970:994



Svaret på den andra frågan är att socialförvaltningen under 2019/2020 anlitade en konsult 
med uppdraget att säkerställa att hyrorna i kommunens särskilda boenden följer bruks-
värdesprincipen. Resultatet av detta arbete är att hyresnivåerna som helhet är rimliga och 
att kommunen därför inte ser någon anledning att justera dem.

Med detta anser jag interpellationen besvarad
Torbjörn Einarsson (C)
Ordförande Socialnämnden



Förslag till 

Interpellation till socialnämndens ordförande Torbjörn Einarsson 

Som framkommit i en undersökning av Hyresgästföreningens tidning Hyra och hem i sommar 
framkom att många kommuner tar ut betydligt högre hyra  av boende på särskilda boenden 
än den genomsnittliga boendekostnaden för andra bostäder i sin kommun. 

I Vallentuna visar det sig att den genomsnittliga boendekostnaden per kvadratmeter i 
särskilda boenden är 229 kr medan motsvarande kostnad i andra hyreslägenheter är 113 kr. 
Kvadratmeterhyran är alltså mer än dubbelt så hög för ett äldreboende jämfört med boende 
i en hyresrätt 

Bland Sveriges kommuner ligger Vallentuna på plats 23 av 290 kommuner över hur mycket 
mer man debiterar på sina äldreboenden jämfört med andra hyreslägenheter.  

Det bör påpekas att dessa siffror avser rena hyreskostnader och innefattar inte mat och 
omvårdnad. 

Det finns anledning att känna oro över dessa siffror då boendekostnaden är en stor del av 
levnadsomkostnader för många pensionärer.  

Vänsterpartiet vill därför rikta följande frågor till socialnämndens ordförande Torbjörn 
Einarsson. 

Vilka beräkningsgrunder eller andra resonemang ligger bakom att kommunen tar ut mer än 
dubbelt så hög hyra av de äldre på våra boenden än vad som gäller på övrig hyresmarknad i 
kommunen? 

Är kommunen beredd att ompröva denna hyressättning i framtiden? 

Vallentuna 26 augusti 2021 

Gunnar Bergström, Vänsterpartiet 
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