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Förberedande arbete inför förhandlingen 

I och med införandet av den s.k. ”allbolagstiftningen” 2011 (Lag (2010:879) om 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag) togs de kommunala bostadsbolagens 
hyresnormerande roll i hyresförhandlingarna bort. Nu förhandlar kommunala och privata 
hyresvärdar på lika villkor och utifrån ett krav att bedriva verksamheten enligt 
affärsmässiga principer.  

Den årliga förhandlingen om den allmänna hyresnivån omfattar inte sådana justeringar 
som påverkar bruksvärdet, som exempelvis ombyggnader eller andra standardhöjande 
åtgärder. Sådana justeringar bör genomföras genom separata förhandlingar. 

Hyran ska som intäkt för bostadsbolaget täcka kostnader för: 

• Förvaltning av fastigheten 
• Underhåll av fastigheten 
• Täcka lånekostnader 
• Skapa spelrum för oförutsedda kostnadsökningar 
• Rimlig avkastning till ägaren för att inte vara konkurrenssneddrivande 

Har ni frågor eller behöver rådgivning och konsultstöd inför höstens förhandlingar så 
kontakta oss gärna på Sveriges Allmännytta. 

Nationella faktorer som påverkar 

Nationella faktorer ska användas som referens och bakgrundsfakta för att ge en indikation 
för förhandlingarna på den enskilda orten. Följande nationella kostnader påverkar i högsta 
grad det framtida behovet av intäkter, dvs hyra: 

• Konsumentprisindex, KPI 
• Ränteförändringar (reporäntan och den 10-åriga statsobligationsräntan) 
• Nominell BNP  
• Faktorprisindex för flerbostadshus 
• Förändringar i lagstiftning m.m. som kan påverka förutsättningarna, exempelvis 

skatteregler eller EU-direktiv 
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I nedanstående tabell redovisas en sammanställning av Riksbankens prognoser över 
nivåerna på de relevanta variablerna på nationell nivå. 

Tabell 1. Prognoser (%) Prognos i 
vägledningen 
2018 för år 

2019 

Prognos för 
2019** 

 

2020 

BNP1 4,7  3,6  3,6 

KPIF/KPI* 2,7* 1,7/1,8  1,8/2,2 

Reporäntan2 -0,1 -0,2 0,1  

10-årig statsränta 1,4  0,3  0,6 

FPI flerbostadshus  4 3,5 

 
1 Kalenderkorrigerad nominell BNP (real BNP + förväntad inflation). 
2 Årsgenomsnitt  
*Vägledningen 2018 baserades på KPI 
** Källa Riksbankens rapport 3 juli 2019 

 

Den svenska ekonomin förväntas alltså utvecklas i något mer dämpad takt under 
2020 jämfört med 2019. Utvecklingen bedöms ge stigande kostnader och räntor som 
följd. För att motsvara den samhällsekonomiska utvecklingen vad gäller 
nyttjandevärdet av en bostad och för att uppnå kostnadstäckning anser Sveriges 
Allmännytta att den allmänna hyresnivån behöver höjas med cirka 2,5-3,5% 
procent utifrån de nationella förutsättningarna. Det är en 0,5% lägre nivå jämfört 
med 2018 års rekommendation inför 2019, vilket är motiverat av att tillväxten i 
svensk ekonomi avmattas något.  
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Lokala faktorer som påverkar 

Den samhällsekonomiska utvecklingen skiljer sig mycket åt på olika orter. I 
förhandlingarna på respektive ort måste hänsyn tas till de förutsättningar som gäller där. 
De yrkanden som presenteras av hyresvärdar på respektive ort ska och bör därför skilja 
sig från den nationella samhällsekonomiska utvecklingen.  

Målsättningen är att utvecklingen av hyresnivån på orten ska motsvara hyresgästernas 
allmänna värderingar av en hyresbostad på den aktuella orten.  

Följande parametrar är av största vikt för att belysa de samhällsekonomiska faktorer som 
påverkar hyresmarknaden på lokal nivå: 

• Befolkningens utveckling i antal invånare och åldersstruktur (Sveriges 
Allmännytta och SKL) 

• Kostnadsförändringar för värme, el och VA hos de lokala infrastrukturbolagen 
(http://nilsholgersson.nu/) 

• Ortens genomsnittliga direktavkastningskrav (Värderingsdata, Datscha e.d)  
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Förhandling om hyresnivån 

Nedan åskådliggörs i en tabell och ett diagram de olika parametrarna på nationell nivå 
och på en tänkt ort, kallad Bystad. En sådan översikt av de olika parametrarna kan utgöra 
grund för diskussionen om den årliga justeringen av den allmänna hyresnivån.  

I exemplet ”Bystad” kan yrkandet utifrån den redovisade sammanställningen eller 
diagrammet motiveras vara något högre än det nationella intervallet mot bakgrund av att 
ortens bostadsbolag bedöms ha högre kostnader för finansiering samt för Värme och VA 
vilket inte fullt ut motverkas av att förvaltningskostnaderna (FPI och KPI) förväntas vara 
lägre än riksgenomsnittet. Befolkningsutvecklingen är något lägre än riksgenomsnittet 
men prognosen anger en positiv tillväxt som indikerar en ökad efterfrågan på bostäder. 

Exempel ”Bystad” 

Parameter Nationellt Ort 

BNP 3,2 Lägre 

KPI 1,8 Lägre 

Ränta 0,6 Högre 

FPI 3 Lägre 

Befolkning 1% 0,5%  

Värme och VA kostnader 
(Nils Holgersson 2018) 

6,1% (2018) 7,2% 

Direktavkastning 5% 6% 
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Yrkande 

Yrkandet kan motiveras utifrån de beskrivna parametrarna och illustreras som ovan 
genom en tabell eller ett ”polärdiagram”. Vid förhandlingarna kan parterna diskutera 
bedömningen av påverkan av de olika faktorerna och exempelvis markera sin bedömning 
i polärdiagrammet eller i en motsvarande separat kolumn i tabellen. 
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Om ni inte kommer överens 

Om ni inte kommer överens på lokal nivå finns Hyresmarknadskommittén, HMK. Det är 
en nationell kommitté som prövar tvister i samband med de årliga hyresförhandlingar 
mellan Hyresgästföreningen och de allmännyttiga bostadsföretag som är medlemmar i 
Sveriges Allmännytta (tidigare SABO), de allmännyttiga bostadsföretagens 
branschorganisation. 
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