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Socialnämnden 
 

Kartläggning av förutsättningar för framtagande av ny 
hyressättningsmodell för boendena inom funktionsstöd 
och socialpsykiatrin  

Sammanfattning 

En utredning har genomförts för att kartlägga förutsättningar för en ny 
hyressättningsmodell för boendena inom funktionsstöd och 
socialpsykiatrin. Utifrån genomförd kartläggning kan konstateras att det 
inte finns någon enhetlig modell för hyressättning inom funktionsstöd och 
socialpsykiatrin. Grunderna för hyressättningen är att jämförelser görs 
med hyran för en liknande lägenhet och att samma hyra sätts. Det är 
flertalet år sedan hyrorna sågs över och i vissa fall oklart när hyrorna 
senast ändrades. En jämförelse visar att Karlskoga ligger ungefär på 
samma nivå när det gäller genomsnittlig hyra för grupp- och 
servicebostäder jämfört med andra kommuner. 
 
Det behövs en enhetlig modell för att säkerställa att hyrorna sätts utifrån 
samma parametrar. Vid genomgång av tillämpliga lagar och praxis på 
området samt en omvärldsspaning av hur andra kommuner sätter hyran 
har utredningen kunnat identifierat vissa parametrar som kan ligga till 
grund för hyressättning. Förvaltningen lyfter fram tre olika alternativ för 
hyresmodell men förordar ett förslag som innebär att nämnden fattar 
beslut om att införa en enhetlig modell för hyressättning inom 
funktionsstöd och socialpsykiatrin utifrån bruksvärdesprincipen i första 
hand och att hyressättningen inte ska inkludera tillgång till gemensamma 
utrymmen. Förslaget innebär också att nämnden ger förvaltningen i 
uppdrag att utreda vidare om de särskilda boendena inom äldreomsorgen 
ska inkluderas i modellen. Detta för att skapa en tydlig struktur och grund 
för hyressättning inom samtliga särskilda boenden i kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Förstudie: Kartläggning av förutsättningar för framtagande av ny 
hyressättningsmodell för boendena inom funktionsstöd och 
socialpsykiatrin daterad 24 maj 2022 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 31 maj 2022 
 

Bakgrund 
Inom området funktionsstöd i Karlskoga kommun finns totalt 11 
gruppbostäder med 59 lägenheter och tre servicebostäder med 30 
lägenheter. Inom socialpsykiatrin finns fyra boenden med totalt 28 platser. 
De flesta av lägenheterna upplåts via blockhyresavtal, det vill säga att fler 
bostadslägenheter hyrs ut till socialförvaltningen i block som i sin tur hyr 
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ut lägenheterna i andra hand till brukarna. I och med denna 
upplåtelseform genom hyresrätt innebär att hyreslagen, bestämmelser i 
12 kap jordabalken, blir tillämplig och att hyrans belopp bestäms i 
hyresavtalet. 
Hyrorna för dessa lägenheter har inte reglerats på flera år. 
Socialförvaltningens ledning initierade därför en utredning i syfte att göra 
en översyn av hur hyrorna beräknas i dagsläget samt kartlägga 
förutsättningar för framtagande av en enhetlig modell för hyressättning 
inom funktionsstöd och socialpsykiatrin. 
 
Resultat av kartläggning 
Kartläggningen visar att när hyran för en lägenhet ska sättas inom grupp- 
och servicebostad i redan befintligt bostadshus görs en jämförelse av 
grundhyran för liknande lägenheter i huset och hyran sätts utifrån 
befintlig hyressättning. Det är flertalet år sedan hyrorna sågs över och i 
vissa fall oklart när hyrorna senast ändrades.  
 
En sammanställning visar att den genomsnittliga hyran inom gruppbostad 
är cirka 5 300 kronor och inom servicebostad cirka 4 600 kronor. I 
jämförelse med andra kommuner ligger Karlskoga ungefär på samma nivå, 
dock något lägre inom servicebostad. När det gäller kostnader och intäkter 
för hyra har samtliga områden har överstigit budget 2021. Det kan till 
exempel bero på högre elpriser än förväntat eller att avdelningarna på 
boendena har behövt fler städtimmar mot vad som budgeterats. För just 
2021 kan konstaterats att kostnader för inventarier har konterats på 
kontot för lokalkostnader, det finns ett särskilt konto med en budget som 
detta ska konteras på. Vid en översyn av budgeten för 
förbrukningsinventarier kan konstateras att denna är underbudgeterad. 
Vid en ökad hyresintäkt skulle budget för förbrukningsinventarier kunna 
stärkas. 
 
Kartläggningen har utifrån lagar, praxis och omvärldsspaning identifierat 
ett antal parametrar och förutsättningar som man behöver ta ställning till 
om hyressättningen ska utgå ifrån. Grunden är att hyran ska regleras 
utifrån bruksvärdesprincipen enligt reglerna i hyreslagen. Bruksvärdet för 
en lägenhet bestäms utifrån ett antal parametrar som till exempel storlek, 
planlösning, mordernitetsgrad och tillgång till olika faciliteter. Inom 
ramen för bruksvärdesprincipen kan även gemensamhetsutrymmen och 
lokalmässiga fördelar kan beaktas vid hyressättningen. Vid införande av 
ny modell för hyressättning finns olika typer av subventioner som 
kommunen kan besluta om; hyrestak, trappningsregel och kommunalt 
bostadstillägg.  
 
Förslag på hyresmodell 
Det behövs en enhetlig modell för att säkerställa att hyrorna inom grupp- 
och servicebostad sätts utifrån samma parametrar. Utifrån genomförd 
kartläggning ser förvaltningen att det finns tre olika alternativ för 
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nämnden att ta ställning till. Det alternativ som förvaltningen förordar 
innebär att nämnden fattar beslut om att införa en enhetlig modell för 
hyressättning inom funktionsstöd och socialpsykiatrin som utgår från 
bruksvärdesprincipen i första hand. Förvaltningen anser inte att tillgång 
till gemensamma utrymmen ska ingå i hyressättningen då detta kan anses 
som en merkostnad på grund av funktionsnedsättning.  Det är också 
varierande hur mycket individerna nyttjar dessa utrymmen och de har 
heller ingen valmöjlighet att välja ett boende som inte har gemensamma 
utrymmen då detta måste finnas i ett boende med särskild service enligt 
lag.  För att kunna bedöma om någon form av subvention ska införas 
behöver förvaltningen en riktning från nämnden. Det behöver även göras 
en utförligare utredning av sakkunnig expert på hyreslagen i nästa steg av 
arbetet med en enhetlig hyresmodell. Ett genomförande innebär ett 
omfattande arbete med att kartlägga och bedöma lägenheter utefter 
bruksvärdesprincipen. Om nämnden anser att arbetet med hyresmodell 
ska fortsätta kan det vara en god idé att även utreda vidare om de 
särskilda boendena inom äldreomsorgen ska inkluderas. På så sätt blir det 
en tydlig struktur och grund för hyror inom samtliga särskilda boenden i 
kommunen. Inom ramen för alternativet skulle också en djupare utredning 
med sakkunnig expert kunna göras huruvida om det inom socialpsykiatrin 
är möjligt att ta ut en avgift i stället för hyra samt hur det skulle påverka 
målgruppen inom detta område. 
 
 
Konsekvenser 
 
Sociala/kulturella konsekvenser 
Inga sociala/kulturella konsekvenser har kunnat identifierats utifrån 
genomförd förstudie och beslutsförslag. Efter att en mer omfattande 
utredning genomförts som visar mer konkret på omfattningen av 
hyresökningar kan en bedömning göras av sociala och kulturella 
konsekvenser för individen. 
 
Ekologiska konsekvenser 
Utifrån beslutsförslaget har inga ekologiska konsekvenser identifierats. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
De individer som bor i en grupp- eller servicebostad enligt LSS eller SoL 
har begränsade ekonomiska förutsättningar då väldigt få har ett arbete 
och en egen inkomst. Målgruppens huvudsakliga inkomst kommer från 
sjuk- eller aktivitetsersättning samt olika bidrag och stöd från 
socialförsäkringssystemet. Beslutsförslaget med en enhetlig modell för 
hyressättning utifrån bruksvärdesprincipen innebär en ökad hyra för 
många inom målgruppen, särskilt för de lägenheter som inte haft någon 
hyreshöjning på flera år. Dock finns det olika subventioner som till 
exempel trappningsregel eller kommunalt bostadstillägg som kommunen 
kan besluta att införa, för att underlätta för individen. Förslaget att inte 
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inkludera tillgång till gemensamma utrymmen i hyressättningen innebär 
att ökningen av hyran begränsas till viss del. 
 
Beslutsförslaget innebär en ökad hyresintäkt för förvaltningen som kan 
användas till utveckling av verksamheter som gynnar målgruppen. 
Hyresintäkten kan användas till områden som har ett ökat behov, 
personalkostnader och förbrukningsinventarier. Hur stor ökning 
hyresintäkten genererar är svårt att bedöma i nuläget då samtliga 
lägenheter behöver inspekteras först och hyran behöver sättas utifrån 
bruksvärdesprincipen. 
 
En uppskattning gällande kostnad för konsult för vidare arbete med 
omräkningar av hyror är drygt 600 tkr. Kostnaden bedöms till viss del 
finansieras av hyreshöjningar, denna bedömning görs utifrån andra 
kommuner som genomfört likande arbete. 
 
 
Överväganden 
I utredningen lyfts två andra alternativ fram. Det ena alternativet är att 
ingen hyressättningsmodell införs utan hyran fortsätter att sättas enligt 
nuvarande princip. Nackdelen med detta alternativ är att det blir en ojämn 
hyressättning och att en hyresgäst med en äldre lägenhet får betala lika 
mycket som en hyresgäst med en nyare lägenhet. Fördelarna, som är på 
kort sikt, innebär att brukarna har kvar samma hyra som i dagsläget. Dock 
blir effekten av detta att ju längre man väntar med att justera hyrorna 
desto större blir ökningarna, vilket såklart påverkar brukarnas 
ekonomiska situation. 
 
Det andra alternativet innebär att en enhetlig modell för hyressättning 
införs som utgår från bruksvärdesprincipen och gemensamma utrymmen. 
Detta är möjligt att göra utifrån hyreslagen och den rättspraxis som vuxit 
fram när det gäller att ta ut en högre hyra för tillgång till gemensamma 
ytor inom grupp- och servicebostad. Fördelen med detta är att 
förvaltningen får en högre hyresintäkt som kan bidra till förbättring av 
verksamheter och för brukare. Nackdelen är att brukarna drabbas av 
högre hyror utifrån gemensamhetsutrymmen, och många i målgruppen 
har en ekonomisk ansträngd ekonomi. Målgruppen har heller ingen 
valmöjlighet att välja ett boende som inte har gemensamma utrymmen då 
detta måste finnas i ett boende med särskild service enligt lag. Att ta ut 
hyra för gemensamma utrymmen kan indirekt ses som en merkostnad 
som individen får på grund av sin funktionsnedsättning.  
 
 
Socialförvaltningens förslag till beslut 

1. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en 
enhetlig modell för hyressättning för boendena inom 
funktionsstöd och socialpsykiatrin. Modellen ska utgå från 
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bruksvärdesprincipen och hyressättningen ska inte inkludera 
tillgång till gemensamma utrymmen. Innan implementering ska 
nämnden godkänna modellen. 

2. Socialnämnden ger förvaltningen i uppdrag att utreda vidare 
och göra en konsekvensanalys av införande av samma modell 
för hyressättning inom vård- och omsorgsboenden 

3. Återrapportering till nämnden ska ske senast våren 2023 
 
 
 
Helén Willyams 
Förvaltningschef 

Helen Ekman 
Utredare 

 
 


