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§ 312 Dnr KS 2019/000588  

Hyror för särskilda boenden i äldreomsorgen 

Sammanfattning av ärendet 

Mörbylånga kommuns särskilda boendens hyressättning förändrades 2018 vilket 

innebar att beslutet som togs 2005 och aldrig genomfördes, upphäv-des. Den 
nya hyressättningen uppfattas som mer rättvis då den tar hänsyn till rummens 
standard och läge, men har visat sig vara svårarbetad för förvalt-ningen delvis 

utifrån hur man räknar de gemensamma ytorna. Då hyrorna legat på samma nivå 
i 14 år genomfördes inte hela den nödvändiga höj-ningen direkt. Nu är det åter 

tid för en justering av hyresnivån. Därför presenterar förvaltningen 
nedanstående nya förslag som skapar möjlighet att årligen justera hyresnivåerna 
utan att behöva gå via politiskt beslut.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 29 augusti 2019. 

Beslutsunderlag daterat 29 augusti 2019. 
Socialnämndens § 98/2019 med förslag till beslut.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

1. Hyror för särskilda boenden i äldreomsorgen antas. 

2. Framtida hyressättning ska följa Mörbylånga Bostads ABs hyressättning.  

_____ 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

 

 







 

 
 

 
 
Social omsorg 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-08-29 

Dnr 

SN 2019/000103 

  

 

Hyror för särskilda boenden i äldreomsorgen 

Beskrivning av ärendet 

Mörbylånga kommuns särskilda boendens hyressättning förändrades 2018 
vilket innebar att beslutet som togs 2005 och aldrig genomfördes, upp-
hävdes. Den nya hyressättningen uppfattas som mer rättvis då den tar hänsyn 

till rummens standard och läge, men har visat sig vara svårarbetad för för-
valtningen delvis utifrån hur man räknar de gemensamma ytorna. Då hyrorna 

legat på samma nivå i 14 år genomfördes inte hela den nödvändiga 
höjningen direkt. Nu är det åter tid för en justering av hyresnivån. Därför 
presenterar förvaltningen nedanstående nya förslag som skapar möjlighet att 

årligen justera hyresnivåerna utan att behöva gå via politiskt beslut.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 29 augusti 2019 
Beslutsunderlag daterat 29 augusti 2019       

Förvaltningens överväganden 

Överväganden förvaltningens huvudförslag 

Det beslut som politiken tog 2005 innebar att alla boenderum skulle ha 
samma hyra, nämligen just Pensionsmyndighetens övre gräns för bostads-
tillägg. Denna hyra skulle sedan justeras årligen vilket inte har gjorts. Denna 

modell för att sätta hyresnivån var dock, efter kontroll med jurist, inte 
korrekt då hyressättningen måste ske utifrån bruksvärdesprincipen även vid 

fastställandet av hyran för så kallade särskilda boendeformer, vilka de 
aktuella lägenheterna utgör. Den modell som genomfördes 2018 tar hänsyn 
till detta men har inte fullt ut kommit ifatt bruksvärdet. Hyresnivå för 

kalenderåret 2020 behöver fastställas. Vidare föreligger det behov av att anta 
ett system som gör det enkelt att årligen justera hyresnivåerna och samtidigt 

ta hänsyn till Pensionsmyndighetens justeringar av bostadstillägget 

 

Förslag 1 januari 
2020 

Grund-
hyra /kvm  

Snitt-
hyra 

Snitt-
höjning/ 
lägenhet 

Rönningegården  172 4375 491 

Villa Viktoria 165 5637 677 

Lindero 190 5060 556 

Äppelvägen 220 7029 1429 
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Dessa hyror börjar gälla fr om 1 januari och innefattar även de gemensamma 

ytorna samt har tagit hänsyn till bruksvärde. De gemensamma utrymmena 
ligger mellan 11 och ca 40 kvadratmeter per lägenhet beroende på boende. 

Ovanstående förslag skulle innebära att om Pensionsmyndigheten höjer 

bostadstillägget till 7000 kronor så kommer tex Äppelvägen att få en 
preciserad hyresreduktion med 29 kronor. Om bostadstillägget hamnar på 

6000 kronor så kommer den preciserade hyresreduktionen för samma 
lägenhet istället att uppgå till 1029 kronor. Grundhyran justeras sedan 
löpande med allmännyttans nivå. 

Alternativa förslag till beslut med detaljerade överväganden 

Ett alternativ är att hyreshöjningen sker i två steg under 2020. Detta innebär 
en hel del extra administration både för förvaltningen och den enskilde som 
behöver ändra uppgifter till pensionsmyndigheten.  Alternativet att inte 

reducera hyrorna med hänsyn till pensionsmyndighetens bostadstillägg finns 
också.  

Kommunikation av förslaget till beslut 

Det är inte ett beslut som omfattas av kommunikationsplikt. 

Övervägande enligt § 2 i kommunstyrelsens reglemente 

Beslutet förväntas inte påverka några av perspektiven enligt §2 i 
kommunstyrelsens reglemente. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förvaltningens förslag till hyressättning antas.  

Ann-Katrin Ståhl 
Socialchef 

Pernilla Ekholm Slottner 
Omsorgschef 

Fattat beslut expedieras till: 

Socialchef, omsorgschef, avgiftshandläggare 
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Hyror för särskilda boenden i äldreomsorgen 

Mörbylånga kommuns särskilda boendens hyressättning förändrades 2018 
vilket innebar att beslutet som togs 2005 och aldrig genomfördes, upp-

hävdes. Den nya hyressättningen uppfattas som mer rättvis då den tar hänsyn 
till rummens standard och läge, men har visat sig vara svårarbetad för för-

valtningen delvis utifrån hur man räknar de gemensamma ytorna. Då hyrorna 
legat på samma nivå i 14 år genomfördes inte hela den nödvändiga 
höjningen direkt. Nu är det åter tid för en justering av hyresnivån. Därför 

presenterar förvaltningen nedanstående nya förslag som skapar möjlighet att 
årligen justera hyresnivåerna utan att behöva gå via politiskt beslut. 

Hur hyrorna är satta i dag  

Hyra per kvadratmeter och månad: 

Rum  125 kronor 
Gemensamhetsutrymmen  41,66 kronor 

Tillägg utifrån standardnivå per månad: 

Nivå1: Toalett 0 kronor  
Nivå 2: Toalett, Pentry 200 kronor 
Nivå 2: Toalett, Tvättmaskin/torktumlare  200 kronor 
Nivå 3: Toalett, Pentry Tvättmaskin/torktumlare  400 kronor 

Ovanstående modell innebär per månad: 
Rönninge, snitthyra: 152 kr/kvm lägenhet 
Villa Viktoria, snitthyra: 145kr/kvm lägenhet 
Lindero, snitthyra: 170 kr/kvm lägenhet 

Äppelvägen, snitthyra: 200kr/kvm lägenhet som reducerats till 
175kr/kvm 
 

Svårigheter och ställningstaganden:  

Vid en jämförelse med andra kommuner kan det konstateras att dessa ofta 

har olika hyror per kvadratmeter på olika boenden och att den gemensamma 
nämnaren är att man ser till standard, läge samt håller sig i närheten av både 
Sveriges Allmännyttas hyresjusteringar och Pensionsmyndighetens övre 

gräns för bostadstillägg. 

Det beslut som politiken tog 2005 innebar att alla boenderum skulle ha 

samma hyra, nämligen just Pensionsmyndighetens övre gräns för bostads-
tillägg. Denna hyra skulle sedan justeras årligen vilket inte har gjorts. Denna 
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modell för att sätta hyresnivån var dock, efter kontroll med jurist, inte 

korrekt då hyressättningen måste ske utifrån bruksvärdesprincipen även vid 
fastställandet av hyran för så kallade särskilda boendeformer, vilka de 
aktuella lägenheterna utgör. Den modell som genomfördes 2018 tar hänsyn 

till detta men har inte fullt ut kommit ifatt bruksvärdet. Hyresnivå för 
kalenderåret 2020 behöver fastställas. Vidare föreligger det behov av att anta 

ett system som gör det enkelt att årligen justera hyresnivåerna och samtidigt 
ta hänsyn till Pensionsmyndighetens justeringar av bostadstillägget. 

Inför höjningen vid årsskiftet 2019/2020 ligger ett förslag från Pensions-

myndigheten om att höja maxbeloppet kraftigt. Tidigare år har höjningarna 
uppgått till ca 2-400 kronor, nu liggande förslag innebär en höjning med ca 

1400 kronor. Då våra hyror redan ”halkat efter” lämnas nedan ett förslag till 
beslut som innebär att hyresnivåerna enkelt justeras utifrån Pensions-
myndighetens beslut. 

Våra särskilda boenden: 

Rönningegården: I dag i snitt 3924 kronor/månad.  

Små rum/lägenheter, endast dusch och toalett, stora gemensamma utrymmen 
och sinnesrum m.m.  

Villa Viktoria: I dag i snitt 4959 kronor/månad. 

Förhållandevis små gemensamma utrymmen men stora lägenheter, pentry, 
dusch och toalett, inhägnad trädgård. Villan bör ha en högre hyra per kvm än 

Rönningegården utifrån utrustningen i lägenheten men hamnar lägre än dem 
utifrån storleken på de gemensamma ytorna.  

Lindero: I dag i snitt 4504 kronor/månad. 

Små lägenheter men stora gemensamma ytor, pentry, dusch och toalett samt 
tvättmaskin och torktumlare i lägenheten.  

Äppelvägen: I dag 6400 kronor/månad som reducerats till 5600 
kronor/månad. 

Stora lägenheter, pentry, tvättmaskin och torktumlare, dusch och toalett samt 

egen uteplats. Dessa lägenheter ansågs tidigare ha stora gemensamma ytor 
men då en betydande andel av dessa används även av andra har för-

valtningen räknat av en del i bedömningen.  

 

Förslag till ny hyressättning:  

Förvaltningen föreslår att hyrorna fastställs utifrån bruksvärdesprincipen och 
justeras till rätt nivå. En lägenhets bruksvärde bestäms av bland annat dess 

storlek, modernitetsgrad, planlösning, läge inom huset, reparationsstandard 
och ljudisolering. Förhållanden som påverkar bruksvärdet kan vara tillgång 
till hiss, tvättstuga, pentry, särskilda förvaringsutrymmen och fastighets-

service. Även faktorer som lägenhetens allmänna läge, boendemiljön i stort 
och närheten till kommunikationer påverkar bruksvärdet. Den hyra som 

debiteras brukaren kan sedan vid behov subventioneras i sådan omfattning 
som krävs för att hyran inte ska överstiga vid tidpunkten gällande maximalt 
bostadstillägg.  
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För att på ett enkelt sätt kunna justera hyresnivån föreslår förvaltningen 

därför att Sveriges Allmännyttas hyresstatistisk och genomsnittliga hyres-
höjningar beaktas vid fastställandet av kommande hyreshöjningar.  De hyror 
som hamnar över vid tidpunkten gällande maximalt bostadstillägg 

subventioneras till den nivån. 

 

Förslag 1 januari 
2020 

Grund-
hyra /kvm  

Snitt-
hyra 

Snitt-
höjning/ 
lägenhet 

Rönningegården  172 4375 491 

Villa Viktoria 165 5637 677 

Lindero 190 5060 556 

Äppelvägen 220 7029 1429 

 

Dessa hyror innefattar även de gemensamma ytorna och har tagit hänsyn till 
bruksvärde. De gemensamma utrymmena ligger mellan 11 och ca 40 

kvadratmeter per lägenhet beroende på boende. 

Ovanstående förslag skulle innebära att om Pensionsmyndigheten höjer 

bostadstillägget till 7000 kronor så kommer tex Äppelvägen att få en 
preciserad hyressubvention med 29 kronor. Om bostadstillägget hamnar på 
6000 kronor så kommer den preciserade hyressubventionen för samma 

lägenhet istället att uppgå till 1029 kronor. 

Dessa hyror börjar gälla fr om 1 januari och innefattar även de gemensamma 

ytorna och har tagit hänsyn till bruksvärde. De gemensamma utrymmena 
ligger mellan 11 och 48 kvadratmeter per lägenhet beroende på boende. 
Grundhyran justeras löpande med allmännyttans nivå. 

 

 

 

 

 


