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1. Inledning 
Hyror för lägenheter på grupp- och servicebostäder inom områdena 
funktionsstöd och socialpsykiatrin i Karlskoga kommun har inte 
reglerats på flera år. Socialnämnden beslutade år 2018 (SN 2016-
00151 §132) att hyran för lägenheter på vårdboende höjs varje år 
med samma procent som Karlskogahem, detta för att skapa ett tryggt 
flöde kring hanteringen av hyran. För att skapa samma trygghet 
kring hyran inom grupp- och servicebostäder initierade 
socialförvaltningens ledning en utredning. Syftet med kartläggningen 
är 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. Detta för att 
tydliggöra på vilka grunder och utifrån vilka parametrar hyran ska 
beräknas.  
 

2. Bakgrund 

2.1 Gällande lagstiftning 
 
Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad 
bostad för vuxna är en insats som regleras enligt lagen (1993:387) 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen 
omfattar personer med funktionsnedsättning och innehåller 
bestämmelser om insatser för särskilt stöd och service för personer 
som ingår i någon av de tre så kallade personkretsarna; 

 
   1. personer med utvecklingsstörning, autism eller 
autismliknande tillstånd, 
   2. personer med betydande och bestående 
begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen 
ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller 
   3. personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska 
funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt 
åldrande, om de är stora och förorsakar betydande 
svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett 
omfattande behov av stöd eller service. 
 

Verksamheten ska enligt LSS främja jämlikhet i levnadsvillkor och 
full delaktighet i samhällslivet för de personer som anges i 1 §. Målet 
skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. 
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För att ha rätt till insatsen bostad med särskild service behöver man 
ingå i personkrets ett eller två. I insatsen bostad med särskild service 
ingår även omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. 1 
 
Enligt socialtjänstlagen ska socialnämnden medverka till att den 
enskilde ska få bo på ett sätt som är anpassat efter individens behov 
av särskilt stöd. Kommunen ska inrätta bostäder med särskild 
service till personer som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter 
betydande svårigheter i sin livsföring. Kommunen får ta ut skäliga 
avgifter som inte överstiger kommunens självkostnader. Den 
enskildes avgifter för bostad i särskilt boende per månad får uppgå 
till högst en tolftedel av 0,5539 prisbasbelopp. Detta gäller dock inte 
bostad i särskild service som upplåts genom hyresavtal och därmed 
omfattas av 12 kap. jordabalken. 2 
 
 
När det gäller utformning av grupp- och servicebostäder finns det 
beskrivet i förarbetena till LSS att grupp- och servicebostäder är ett 
möjligt bostadsalternativ för personer som har ett omfattande 
tillsyns- och omvårdnadsbehov och att kontinuerlig närvaro av 
personal är nödvändig. Lägenheten ska vara personens permanenta 
bostad vilket innebär att de generella byggbestämmelser som gäller i 
allmänhet även ska gälla för grupp- och servicebostäder. Bostäderna 
ska vara förlagda till vanliga bostadsområden och lägenheterna 
utformade utifrån personens servicebehov, med tillgång till 
gemensamhetsutrymmen för service och gemenskap. Boendet ska ha 
god tillgänglighet och omfattande vård och service kan ges dygnet 
runt. 3 
 

 

2.2 Grupp- och servicebostad i Karlskoga 
kommun 
 
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. Ägare till dessa fastigheter är kommunen, Karlskoga Hem 
och Länsmansgårdarna. Samhälle- och serviceförvaltningen är 
ansvariga för anskaffning och avveckling av lokaler i kommunens 
bestånd samt stödfunktion till socialförvaltningen under hyrestiden i 
frågeställningar gentemot fastighetsägaren. De flesta av lägenheterna 
upplåts via blockhyresavtal, det vill säga att fler bostadslägenheter 
hyrs ut till socialförvaltningen i block som i sin tur hyr ut 
lägenheterna i andra hand till brukarna. I och med denna 
upplåtelseform genom hyresrätt innebär att hyreslagen, 

 
1  Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade   
2 Socialtjänstlag (2001:453) 
3 Prop. 1992/93:159, s 86-87, 180 
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bestämmelser i 12 kap jordabalken, blir tillämplig och att hyrans 
belopp bestäms i hyresavtalet. 4  
 
Storleken och standarden på dessa lägenheter varierar, inom 
gruppbostad är den minsta lägenheten 44 kvm och den största 64 
kvm. När det gäller servicebostäder är ligger spannet mellan 31-54 
kvm. Individerna som bor på boendena inom socialpsykiatrin har 
beslut enligt LSS eller socialtjänstlagen. 
 

3. Syfte 
Syftet med förstudien är 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. 
 
 

4. Metod 
Förstudien har genomförts genom granskning och inläsning av lagar, 
praxis och litteratur på området. Statistik och information gällande 
hyror har inhämtats internt genom olika interna dokument, 
sammanställningar, rutiner och riktlinjer. Kostnader och intäkter har 
sammanställts med hjälp av ekonom. För att få en bakgrund hur 
hyrorna har hanterats historiskt men även för att få en uppfattning 
om nuläge har samtal hållits med enhetschefer inom funktionsstöd 
och socialpsykiatrin samt avgiftshandläggare. Omvärldsspaning har 
genomförts via genomsökningar på internet, och en intervju har 
genomförts med Örebro kommun som nyligen infört en hyresmodell 
för särskilda boenden. 
 
 

5. Hyror inom grupp- och 
servicebostäder  

När en lägenhet i en bostad med särskild service upplåts genom 
hyresavtal är det reglerna i hyreslagen, 12 kap. jordabalken, som blir 
tillämpliga. Detta innebär att hyran ska regleras utifrån 
bruksvärdesprincipen. Bruksvärdet för en lägenhet bestäms utifrån 
ett antal parametrar som till exempel storlek, planlösning, 
mordernitetsgrad, om det finns tillgång till hiss, tvättstuga, särskilda 
förvaringsutrymmen med mera. Inom ramen för bruksvärdet kan 
gemensamma ytor räknas som tillgångar, vilket kan påverka 
hyressättningen då det alltså inte finns några hinder mot att 

 
4 12 kap. 19 § Jordabalken. 
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kommunen tar detta i beaktande vid hyressättning av lägenheter 
inom grupp- och servicebostäder. 5 
 
Då gemensamhetsutrymmen alltid måste finnas i gruppbostäder är 
detta inget som individen kan välja bort. Om hyressättningen 
inkluderar en högre hyra utifrån gemensamma ytor kan det innebära 
individen drabbas av en merkostnad på grund sin 
funktionsnedsättning. 6  
I 50 kap. 2 § socialförsäkringsbalken anges att en merkostnad är en 
skälig kostnad som uppkommer på grund av en persons 
funktionsnedsättning och som går utöver en kostnad som är normal 
för en person utan funktionsnedsättning i motsvarande ålder. 7 Att 
en person inte ska ha extra kostnader på grund av sin 
funktionsnedsättning är något som lyfts både i förarbetena till LSS 
och även i det nationella målet och inriktningen för 
funktionshinderpolitiken. Ett omfattande behov av stöd på grund av 
funktionsnedsättning ska inte medföra en lägre levnadsstandard än 
den som gäller för personer som inte har motsvarande behov. 
Utgångspunkten bör därför vara att merkostnader till följd av 
funktionsnedsättning ska kompenseras alternativt förebyggas. 8 
Här är det alltså två lagstiftningar som kolliderar med varandra. 
Detta har prövats i domstol i ett antal fall och genom praxis kan 
utläsas att gemensamhetsutrymmen och lokalmässiga fördelar kan 
beaktas vid hyressättningen enligt bruksvärdesprincipen gällande 
boenden med särskild service enligt LSS. 9 Hyreslagen väger därmed 
tyngre än LSS förarbeten. 
 

5.1 Hur sätts hyran för grupp- och 
servicebostäder i Karlskoga? 
Vid genomförandet av kartläggningen har det framkommit att när 
hyran för en ny lägenhet ska sättas inom grupp- och servicebostad i 
redan befintligt bostadshus görs en jämförelse av grundhyran (pris 
per kvm) för liknande lägenheter i huset och hyran sätts utifrån 
befintlig hyressättning. Samma princip gäller för boendena inom 
socialpsykiatrin. I nuläget används alltså inte bruksvärdesprincipen 
vid fastställande av månadshyra. 
 
Inom socialpsykiatrin har det ibland uppstått problem med att 
lägenheterna används som tillhåll av vissa boende, vilket har 
resulterat i att när en ny hyresgäst får tillgång till lägenhet så får 
personen avsäger sig besittningsrätten i hyresavtalet. Detta är 

 
5 SOU 2021:14 s. 113-115. 
6 Prop. 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken s. 
62. 
7 50 kap. 2 § socialförsäkringsbalken 
8 Prop. 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken s. 
62. 
9 SOU 2021:14 s. 110-111 och 121. 
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förankrat med jurist och syftet är att motverka ovanstående 
problematik. Enligt enhetschefer inom socialpsykiatrin vore det 
bättre att i stället för hyra ta ut en avgift för lägenheterna då många i 
målgruppen har svåra ekonomiska förutsättningar. 
 
 

5.2 Jämförelser av hyresnivåer  
I en rapport från Statens offentliga utredningar, Boende på (o)lika 
villkor - merkostnader i bostad med särskild service för vuxna enligt 
LSS, har en enkät skickats ut till landets samtliga kommuner för att få 
en bild av hyresnivåerna på övergripande nivå. Resultatet visar att 
hyran varierar kraftigt på grund av stora variationer på storlek, 
standard, produktionsår samt hur kommunerna väljer att sätta 
hyran.  174 kommuner besvarade enkäten och utifrån svaren 
konstateras att lägsta och högsta hyran för gruppbostad är 1 600 
kronor och 12 550 kronor. Spannet för servicebostad ligger på 1 990 
– 12 330 kronor. Spridningen är alltså mycket stor. Enkäten visar att 
den genomsnittliga hyran för gruppbostad är 5 280 kronor 
respektive 5 540 kronor för servicebostad.  
 
Rapporten redogör även för registeruppgifter från 
Försäkringskassan som bekräftar stor variation i hyran bland 
personer som bor i bostad med särskild service enligt LSS. 
Spridningen är mellan 1 158-12 325 kronor per månad. Tabell 1 
visar månadshyra fördelat på olika nivåer samt antal och andel 
personer. Över hälften, 54 procent, har en hyra mellan 4000-5600 
kronor. 10 
 
 
Hyresnivå 
(kronor per 
månad) Antal personer Andel personer (%) 

Under 4000 2460 11 

4000–5600 12 577 54 

5601–7000 6406 28 

7001–9000 1528 7 

9001–12000 189 1 

12001> 6 0 
Tabell 1. Hyresnivåer för personer i bostad med särskild service enligt LSS. 
Källa: Försäkringskassan. 

 
10 SOU 2021:14 s. 95-97. 
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Kartläggning av hyresnivåerna för boendena inom funktionsstöd och 
socialpsykiatrin i Karlskoga visar att inom gruppbostad ligger 
spannet för lägsta respektive högsta hyra på 3 898-6 354 kronor. 
Inom servicebostad är lägsta hyran 3 333 kronor och högsta hyran 
5 459 kronor per månad. Karlskoga har därmed en mindre spridning 
jämfört med resultaten från kommunenkäten, se diagram 1 och 2. 
Det kan delvis förklaras av att urvalet är mycket större i 
kommunenkäten. 
 

 
Diagram 1. Lägsta och högsta hyran inom gruppbostad i Karlskoga jämfört med resultatet 
från kommunenkäten. 

 

 
Diagram 2. Lägsta och högsta hyran inom servicebostad i Karlskoga 
 jämfört med resultatet från kommunenkäten. 

 
I Karlskoga är den genomsnittliga hyran inom gruppbostad cirka 
5 300 kronor och inom servicebostad cirka 4 600 kronor. I 
jämförelse med genomsnittet i kommunenkäten ligger Karlskoga 
ungefär på samma nivå, dock något lägre inom servicebostad 
(diagram 3 och 4). 
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Diagram 3. Genomsnittlig hyra för gruppbostad i Karlskoga jämfört med resultatet från 
kommunenkäten. 

 

Diagram 4. Genomsnittlig hyra för servicebostad i Karlskoga jämfört med resultatet från 

kommunenkäten. 
 
Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att Karlskoga ligger ungefär 
på samma nivå när det gäller genomsnittlig hyra för grupp- och 
servicebostäder jämfört med andra kommuner. Karlskoga har en 
lägre spridning mellan högsta och lägsta hyror. 

6. Ekonomi 
 

6.1 Socialförvaltningens kostnader och 
intäkter för hyra 
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Socialförvaltningen har en årsbudget för förväntad kostnad för hyra, 
städ, elkostnader samt mindre köp av inventarier för respektive 
boende inom funktionsstöd och socialpsykiatrin.  Tabell 2 visar 
fastställd budget samt utfall för de totala kostnaderna för lokaler 
inom grupp- och servicebostäder 2021. Samtliga områden har 
överstigit budget 2021 vilket kan bero på flera olika orsaker. 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. Vid inköp av 
inventarier som till exempel möbler till boendena finns ett särskilt 
konto med en budget som detta ska konteras på. Det finns även ett 
alternativ att lägga upp dessa kostnader i investeringsbudgeten 
istället för driftbudgeten. Vid en översyn av budgeten för 
förbrukningsinventarier kan man se att denna är underbudgeterad. 
 
 

 

Lokalkostnader 
2021 

Budget för att 
täcka kostnad 

Överstigit eller 
understigit 
budget 

Gruppbostäder 5 913 414 5 864 000 -49 414 

Servicebostad 
och 
boendestöd 3 549 978 3 356 000 -193 978 

Socialpsykiatrin 2 365 954 2 271 000 -94 954 

TOTALT 11 829 345 11 491 000 -338 345 
Tabell 2. Lokalkostnader, budget samt utfall för 2021 

 
 
Årsbudget görs även för förväntade intäkter. Tabell 3 visar 
budgeterad intäkt, utfall samt differensen däremellan för 2021. De 
gröna siffrorna innebär att förvaltningen fått en större intäkt än 
budgeterat, vilket innebär ett positivt överskott, medan det motsatta 
gäller för de röda siffrorna. Förvaltningen har även en intäkt på 18 
procent av budgeterade kostnader årligen som förvaltningen får 
tillbaka genom statsbidrag gällande lokalhyran. Dessa är inräknade i 
tabellen över intäkter. 
 
 
 

 

Lokalintäkt 
2021 

Budgeterad 
intäkt 

Intäktsdiff 
2021 

Gruppbostäder -3 725 669 -3 658 000 67 669 

Servicebostad och 
boendestöd -2 096 527 -2 233 000 -136 473 

Socialpsykiatrin -1 698 930 -1 414 000 284 930 

TOTALT -7 521 126 -7 305 000 216 126 
Tabell 3. Lokalintäkt, budgeterad intäkt samt differens 2021. 
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Eftersom socialförvaltningen har en budget för att täcka 
hyreskostnader på samtliga boenden så genererar hyresintäkten 
istället medel som förvaltningen kan nyttja till utveckling av 
verksamheter som gynnar brukaren. Hyresintäkten används också 
till områden som har ett ökat behov, personalkostnader och 
förbrukningsinventarier. 
 
 

6.2 Målgruppens ekonomiska 
förutsättningar 
 

6.2.1 Inkomster 

Personer som bor i en bostad med särskild service enligt LSS eller 
SoL har sin huvudsakliga inkomst från socialförsäkringssystemet i 
form av sjuk- eller aktivitetsersättning. Då väldigt få inom 
målgruppen har eller har haft ett arbete och egen inkomst är ofta 
ersättningen på garantinivå. Inkomsten varierar beroende på ålder 
och andra parametrar, men på garantinivå ligger ersättningen på 
6768-7965 kronor per månad efter skatt.  
 
En person som bor i bostad med särskild service enligt LSS kan 
förutom sjuk- och aktivitetsersättning, ha rätt till fler olika bidrag 
och stöd.  
 

• Statligt bostadstillägg. Storleken på bidraget beror på 
bostadskostnad och inkomststorlek. Försäkringskassan är 
utbetalande myndighet. Fram till 65 års ålder beaktas 96 
procent av bostadskostnaden för den del som inte överstiger 
5000 kronor per månad för en ensamstående. Om 
bostadskostnaden överstiger 5000 kronor per månad beaktas 
70 procent upp till 5 600 kronor för en ogift person. Det här 
innebär att en ensamstående har rätt till max 5 220 kronor 
per månad i statligt bostadstillägg. Enligt en sammanställning 
så har personer som bor i bostad med särskild service ca 
4 200 kronor i månaden i statligt bostadstillägg och tillägget 
täcker ungefär 80 procent av hyran. Kostanden som blir kvar 
att betala i hyra är i genomsnitt cirka 1 130 kronor. 
 

• Särskilt bostadstillägg. Försäkringskassan prövar rätt till 
särskilt bostadstillägg i samband med rätten till statligt 
bostadstillägg. Det är främst personer som har sjuk- och 
aktivitetsersättning på garantinivå som har särskilt 
bostadstillägg och genomsnittet ligger på 150 kronor per 
månad. 
 

• Merkostnadsersättning. Ersatte år 2019 tidigare 
handikappersättningen och ska kompensera för den 
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ekonomiska konsekvensen att ha en funktionsnedsättning. 
Handikappersättningen kvarstår dock för dem som redan har 
ett sådant beslut. Merkostnadsersättning och 
handikappersättning betalas ut av Försäkringskassan och 
motsvarar en viss procent av prisbasbeloppet fördelat på fem 
respektive tre nivåer. Merkostnaderna måste uppgå till minst 
25 procent av prisbasbeloppet. Ersättningarna betalas ut på 
olika nivåer och beloppen varierar beroende på vad personen 
har merkostnader för. Inom handikappersättningen varierar 
ersättningen mellan 1 428-2 737 kronor per månad och inom 
merkostnadsersättningen ligger spannet mellan 1 190-2 777 
kronor per månad. Majoriteten av målgruppen har 
fortfarande handikappersättning medan några få har 
merkostnadsersättning. 

 
• Ekonomiskt bistånd. Vissa personer i målgruppen kan på 

grund av låg inkomst bli tvungna att söka ekonomiskt bistånd 
från kommunen. Drygt 3,5 procent av personer i bostad med 
särskild service enligt LSS har ekonomiskt bistånd. Biståndet 
beräknas bland annat utifrån beslutad riksnorm av 
regeringen. År 2020 var riksnormen för ensamboende 4 160 
kronor per månad. 11 
 

6.2.2 Utgifter 

Socialstyrelsen, intresseorganisationer och andra myndigheter har 
konstaterat att hyran har en stor på verkan på ekonomin för de som 
bor i en bostad med särskild service enligt LSS. En stor del av den 
låga inkomsten som dessa personer oftast har behöver användas för 
att betala hyran. I jämförelse med övriga befolkningen är andelen av 
kostanden för bostad i relation till inkomst i de flesta fall högre för 
denna målgrupp. Den ekonomiska situationen blir ansträngd för den 
enskilde och det är inte ovanligt att anhöriga stöttar ekonomiskt för 
att få det att gå ihop. 
 
Vid beräkningar av den enskildes huvudsakliga utgifter varje månad 
inkluderas ofta hyra samt andra skäliga levnadskostnader, det vill 
säga de generellt grundläggande utgifter de flesta personer har att 
klara av att betala varje månad. Enligt beräkningar från 
konsumentverket för en rimlig konsumtion som behövs för att kunna 
leva ett bra vardagsliv ligger kostanden på 5 660-6 440 kronor per 
person och månad, utöver hyra. I denna summa ingår 
hushållskostnader, individuella matkostnader samt övriga 
individuella matkostnader. Summan inkluderar inte transport, 
kostnader för till exempel hjälpmedel, särskild kost eller mediciner 
eller andra merkostnader som en person med funktionsnedsättning 
kan ha. Reglerna om en skälig levnadsnivå som finns beskrivna i 
socialförsäkringsbalken och som ligger till grund för till exempel 

 
11 SOU 2021:14 s. 77-93 
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bostadstillägg anger att en ogift person ska ha 5 894 kronor per 
månad, utöver hyran att leva på.12 
 

7. Omvärldsspaning 
 
Några kommuner som de senaste åren sett över hur de sätter hyran 
för särskilda boenden är Nässjö, Ale, Ekerö, Katrineholm och Örebro. 
Dessa kommuner liknar Karlskoga sett till invånarantalet (förutom 
Örebro). Samtliga kommuner använde sig av en konsult som är 
sakkunnig expert på området och hyreslagen vid utredning, 
kartläggning och genomförande. Efter genomförd utredning valde 
alla kommuner att besluta om en hyresmodell som, utöver 
grundhyran, utgår från bruksvärdesprincipen, alltså att hyran sätts 
utifrån lägenhetens storlek, planlösning, reparationsstandard samt 
utrustningen i lägenheten (diskmaskin, tvättmaskin med mera). Att 
sätta hyran utifrån bruksvärdesprincipen innebär att varje lägenhet 
behöver mätas och inspekteras och jämföras med en 
bakgrundslägenhet för att kunna besluta om avvikelser och därmed 
om belopp ska läggas till eller dras ifrån på hyran beroende på hur 
lägenheten är utrustad. Några av dessa kommuner har även valt att 
hyressättningen ska utgå från tillgång till gemensamma utrymmen. 
Örebro kommun beslutade att kostanden för gemensamma 
utrymmen begränsades till 15 kvm per lägenhet, medan Nässjö 
använder sig av ett schablonbelopp som gäller samtliga hyresgäster. 
Katrineholm valde att helt utesluta tillgång till gemensamma 
utrymmen i hyressättning för LSS-boenden då man ansåg att det kan 
ses som en merkostnad den enskilde får på grund av sin 
funktionsnedsättning.  
 
Ale kommun valde att införa ett hyrestak vilket innebär att 
kommunen subventionerar alla personer som befinner sig över ett 
bestämt belopp, oavsett ekonomisk förmåga.  
I och med införande av ny hyresmodell kan innebära ökad hyra för 
många av individerna så valde några av kommunerna att införa 
trappningsregler. Detta innebär att en stor hyreshöjning kan delas 
upp i etapper, och höjas en gång per år under några års tid. Ett 
maxbelopp fastställas och delas upp på flera år för att det inte ska bli 
för stor belastning på den enskildes ekonomi. I och med en ökad hyra 
finns även möjlighet att införa ett kommunalt bostadstillägg för 
personer som har beslut om bostad med särskild service enligt LSS. 
Detta måste då beslutas av kommunfullmäktige. Samtliga kommuner 
beslutade i samband med ny hyresmodell att uppräkningen av hyran 
ska ske årligen utefter allmännyttans hyresförhandling 
 
Tidigare nämnda kartläggning på området via kommunenkät visar 
att av 174 svarande kommuner är det 41 procent som har 

 
12 SOU 2021:14 s 81, 94-95, 101-102 
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gemensamhetsutrymmen som grund för beräkning av hyra utöver 
grundhyran för en lägenhet, medan 46 procent anger att de inte har 
någon mer beräkningsgrund utöver grundhyran för lägenheten i 
bostad med särskild service enligt LSS.  
 
När det gäller subventioner av hyran bland de svarande 
kommunerna är det 12 procent som har kommunalt bostadstillägg, 
16 procent maxhyra, 10 procent har annan subvention och 62 
procent har ingen subvention. 13 
 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram 
rekommendationer för hyressättning inom särskilda boenden inom 
både äldreomsorg och bostad i särskild service enligt LSS. SKR 
menar att bruksvärdesprincipen utifrån hyreslagen bör gälla som 
utgångspunkt och att påslag eller avdrag ska ske för tillgång eller 
avsaknad av olika faciliteter i lägenheten. Denna värdering kan göras 
med hjälp av allmännyttans bruksvärdessystem och fastställa 
belopp. SKR lyfter även att det är lämpligt att en hyresmodell 
gällande hur hyrorna ska räknas fram i kommunen beslutas av 
kommunfullmäktige. 14 
 

8. Sammanställning av 
förutsättningar och olika 
alternativ 

 
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. Det behövs en enhetlig modell för att 
säkerställa att hyrorna sätts utifrån samma parametrar. Det 
finns olika förutsättningar och grunder som kan ingå i en 
hyresmodell. Denna förstudie har genom lagar och rättspraxis 
identifierat följande parametrar som man behöver ta ställning 
till om hyressättningen ska utgå ifrån: 
 

• Bruksvärdesprincipen 
• Gemensamma utrymmen (ej personalutrymmen, korridorer, 

teknikutrymmen) 
 
En hyresmodell kan innehålla en eller båda parametrarna. 
Vid införande av en ny hyresmodell innebär det en ökad 

 
13 SOU 2021:14 s. 262, 265. 
14 Cirkulär nr. 1993:89.   
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hyra för många, speciellt om hyran inte har reglerats på 
flera år. Det finns olika typer av subventioner som 
kommunen kan besluta om: 
 

• Hyrestak 
• Trappningsregel 
• Kommunalt bostadstillägg 

 
Utifrån genomförd kartläggning ser förvaltningen att det finns 
tre olika alternativ för nämnden att ta ställning till. Dessa 
beskrivs här nedan. 

8.1 Alternativ A 
Alternativ A innebär att ingen hyressättningsmodell införs 
utan hyran fortsätter att sättas enligt nuvarande princip, pris 
per kvm och jämförelse av likande befintliga lägenheters hyra 
inom samma hus. 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. Att inte införa en modell eller se över 
höjningar av hyrorna innebär en fördel för brukarna på kort 
sikt – de 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. 
 

8.2 Alternativ B 
Alternativ B innebär att nämnden fattar beslut om att en 
enhetlig modell för hyressättning ska införas inom 
funktionsstöd och socialpsykiatrin 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 som beskrivet ovan har många 
en ekonomisk ansträngd ekonomi då de inte har någon direkt 
inkomst. 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. Det 
är också olika hur pass mycket brukarna nyttjar dessa 
utrymmen, några är där ofta medan andra mer sällan. Att ta ut 
hyra för gemensamma utrymmen blir indirekt en merkostnad 
som individen får på grund av sin funktionsnedsättning.  
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8.3 Alternativ C 
Alternativ C, som är det alternativ som förvaltningen föreslår, 
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. Detta för att få en grund och ett 
gemensamt sätt att sätta hyrorna på utifrån ett antal 
beslutade parametrar. För att kunna bedöma om någon form 
av subvention ska införas behöver förvaltningen en riktning 
från nämnden. Det behöver även göras en utförligare 
utredning och uppräkning av hyror av sakkunnig expert på 
hyreslagen i nästa steg av arbetet, så som samtliga 
jämförelsekommuner gjort. En uppskattning gällande kostnad 
för konsult för vidare arbete är drygt 600 tkr. Kostnaden 
bedöms till viss del finansieras av hyreshöjningar, denna 
bedömning görs utifrån andra kommuner som genomfört 
likande arbete. 
 
 
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. Genom att 
inkludera dessa i hyresmodellen blir det en tydlig struktur 
och grund för hyror inom samtliga särskilda boenden inom 
kommunen. Inom ramen för alternativ C 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. 
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