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Abstract 
 
Social real estates, i.e. real estates for activities that are financed through taxes, 
have recently become a largely discussed topic in various Swedish debates. Political 
reforms from the early 90s has made it possible for private owners to establish 
schools and retirement homes, where purchases of municipally owned properties are 
commonplace today. With these transactions a relatively long rental-agreement is 
usually included, which becomes a major influencing parameter when it comes to the 
amount the acquirer is willing to pay for the Real Estate. Once the acquisition is 
completed and the included contract expires, it can be problematic to determine what 
the new rent should be due to various factors, such as lack of knowledge about the 
tenants’ economy. 
 
The tenants’ margins when paying rent have a central part in this analysis. The 
municipality indirectly determines these margins since they are the ones funding 
these social real estates. Thus, the municipalities’ calculations of the school-funding 
and retirement home-funding are being explained. 
 
Something that is also discussed in this paper is whether the rents of social real 
estates can vary depending on which one of the various combinations of ownership 
is taking place. I.e. a private owner with a governmental tenant, vice versa or a 
situation where both the owner and the tenant is governmental/private. These 
different circumstances may affect the rent due to the fact that different relations can 
lead to dissimilar incentives to charge certain amounts of rent. Consequently, 
emphasis in the essay is placed especially on the descriptions of the actions of the 
municipalities, the private owners and the tenants.   
 
A big difference between the social real estate market and a regular office market is 
that the former is a so-called quasi-market, a commercial market that lacks normal 
conditions. The maturity of this market is highlighted as well as whether the maturity 
has an impact on rents today and in the future. 
 
Lastly, a discussion is held on whether alternative methods would be applicable 
when deciding rent levels and under which conditions this would be possible.  
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Sammanfattning 
Under de senaste tio åren har ett nytt segment öppnats på fastighetsmarknaden, 
nämligen marknaden för samhällsfastigheter. Politiska beslut från tidigt 90-tal har 
gjort det möjligt för privata aktörer att etablera friskolor och äldreboenden. 
Reformerna har möjliggjort att även investera i verksamheternas lokaler. Vid dessa 
förvärv brukar ett relativt långt hyreskontrakt medfölja och det finns ett starkt 
samband mellan den förhandlade hyran och försäljningspriset. När förvärvet är 
genomfört och kontraktet sedan löper ut kan det bli problematiskt att avgöra vilken 
nivå den nya hyran bör ligga på. 
 
Hyresgästens betalningsförmåga är en central del i analyserna i denna uppsats. 
Uträkningen av kommunens så kallade skolpeng respektive omsorgspeng kartläggs 
för att dra slutsatser om vilka marginaler respektive part har att förhålla sig till och hur 
det påverkar den förväntade hyran. 
 
I denna uppsats diskuterar vi också huruvida hyressättningen av samhällsfastigheter 
kan återkopplas till olika kombinationer av hyresrelationer. Incitament till att ta ut en 
viss hyra kan variera beroende på fastighetsägarens syfte med innehavet. Betoning 
läggs särskilt på kommuner och privata aktörers tillvägagångssätt vid hyressättning 
samt dess konsekvenser.  
 
En stor skillnad mellan marknaden för samhällsfastigheter och en traditionell 
marknad för kommersiella fastigheter är att den förstnämnda utgör en så kallad 
kvasimarknad, det vill säga en kommersiell marknad där icke normala förhållanden 
råder. Huruvida även denna är en mogen marknad belyses samt vad det får för 
inverkan på hyressättningen, idag och i framtiden. 
 
Slutligen diskuteras om alternativa metoder jämfört med dagens skulle vara 
tillämpbara vid hyressättningen samt under vilka förutsättningar det i så fall skulle 
vara möjligt. 
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Kapitel 1. Inledning 
 

1.1 Definition och avgränsning 
 
Begreppet samhällsfastigheter har av de största aktörerna inom branschen 
definierats som ”fastighet som brukas till övervägande del av skattefinansierad 
verksamhet och är specifikt anpassad för samhällsservice” (Ekberg, 2014). Detta 
begrepp innefattar exempelvis skolor, äldreboenden, sjukhus, rättsväsenden samt 
fängelser. Denna uppsats är begränsad till att analysera samhällsfastigheter för 
skolor, förskola, grundskola och gymnasium, samt äldreboenden.  
 
Vidare är uppsatsen till övervägande del mer inriktad mot de privata aktörerna inom 
branschen och hur de resonerar kring hyressättning. Främst beroende på att de är 
marknadsledande, dock tas samtliga aktörer upp då även resterande är viktiga för 
helhetsbilden.  
 

1.2 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna uppsats är att kartlägga hur och på vilka grunder hyressättning för 
skolor och äldreboenden bör ske. Det råder för närvarande ovisshet över vad en 
möjlig jämnvikthyra kan vara vid omförhandling av utlöpta kontrakt. De 
frågeställningar som kommer att behandlas respektive analyseras är: 
 

• Vad som särskiljer denna marknad från resterande fastighetsmarknaden i form 
av hyresrelationer 

• Tillämpade tillvägagångssätt och resonemang vid hyressättning 
• Hyresgästernas betalningsförmåga 
• Hyrespåverkande faktorer 
• Pågående trender  
• Diskutera om det finns möjligheter för alternativa hyresmodeller 
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1.3 Bakgrund  
 
Under de senaste decennierna har det genomförts flera större reformer som öppnat 
upp för privatiseringar. Exempel på dessa är Friskolereformen, Lagen om offentlig 
upphandling (LOU) samt Lagen om valfrihet (LOV).  
 
Utövarna av samhällsservice, hyresgästen, får sin finansiering via skattemedel från 
kommunen. Dessa utgör därför grunden för hyresgästens betalningsförmåga samt 
vilken hyra fastighetsägaren skäligen kan begära. Den faktiska hyran kommer sedan 
att bero av en rad ytterligare faktorer, varav en av de viktigaste är förhållandet mellan 
hyresgäst och hyresvärd. Beroende på om hyresvärden är en kommunal eller en 
privat aktör kan de bakomliggande incitamenten för hyressättningen variera. Det 
beror på att den privata aktören agerar enligt en företagsekonomisk kalkyl, medan 
den kommunala aktören oftast agerar efter en mer samhällsekonomisk sådan.  
 
Finansieringen från kommuner till skolor och äldreboenden benämns skolpeng 
respektive äldrepeng. Terminologin för den ersättning som utföraren av omsorgen får 
av kommunen varierar men i denna uppsats kommer dygnsersättning benämnas 
som äldrepeng. Finansieringen varierar från kommun till kommun, men även 
beroende på typen av äldreboende eller skola i fråga.  
 
Privatisering har blivit allt vanligare. Kommuner har, beroende på politisk majoritet, 
sålt ut verksamheter och fastigheter till privata aktörer som ofta är specialiserade på 
vissa typer av förvärv. Det har givit upphov till en rad olika kombinationer av 
hyresgäster och fastighetsägare som kan få stor inverkan på hyresförhandlingen, 
vilket beskrivs mer ingående i kapitel 4.  
 
Det har över tid skett stora förändringar i kategorierna av hyresgäster och 
fastighetsägare. Kommunala fastighetsägare har ersatts av privata, vilket kan tolkas 
som att marknaden för samhällsfastigheter genomgått en tillväxtfas och en 
annalkande mognadsfas. Denna process bedöms komma att få stor inverkan på 
hyreskontrakten framgent.  
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1.4 Lagrum 
 

1.4.1 Friskolereformen 
 
Friskolereformen innebar att fler aktörer än kommuner skulle få möjlighet att bedriva 
skolor och att de skulle finansieras genom en så kallad skolpeng. Ett medel som är 
till för att finansiera skolgången på lika villkor för alla elever. Varje skola får en 
summa per elev varje år för kostnader som uppstår i samband med utbildningens 
gång (Skolvalet, u.d.). Pengen per elev varierar beroende på vilken kommun skolan 
ligger i. Detta beror på att kommunerna har olika resurser samt olika sätt att fördela 
dessa. Dock får alla skolor numera samma skolpeng inom respektive kommun, 
oavsett om det rör sig om en friskola eller en kommunal skola. 
 

1.4.2 LOU 
 
Lagen om offentlig upphandling reglerar hur en myndighet skall agera vid tilldelande 
av kontrakt eller ingående av ramavtal avseende tjänster, varor eller 
byggentreprenader. Principer som ska följas är exempelvis transparens, icke-
diskriminering och proportionalitet. Lagen syftar till att utnyttja konkurrens av 
offentliga medel på ett effektivt sätt. Denna lag är för uppsatsen relevant i fråga om 
entreprenadupphandling av äldreboenden. 
 

1.4.3 LOV 
 
Införandet av Lagen om valfrihetssystem innebär att kommunen ges ett alternativ till 
att konkurrensutsätta de traditionella tjänsterna som ursprungligen utförts endast av 
kommunala utförare. Detta innebär således att lagen anger att omsorgstagare eller 
elever fritt kan välja vilken aktör denne behagar söka sig till. Den valda aktören blir 
därefter ersatt och får sin finansiering av kommunerna (SOU, 2008). 
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Kapitel 2. Metod 
 
Studien är utförd genom kartläggning av ekonomiska incitament och resonemang 
inom privata fastighetsföretag, kommuner, skolor och äldreboenden i samband med 
hyressättning av samhällsfastigheter. Den information som samlats in är dels en 
kvalitativ insamling, bestående främst av intervjuer med nyckelpersoner, samt en 
kvantitativ insamling av olika finansieringsbelopp och nyckeltal. Tillsammans utgör de 
grunden till senare modellförslag. 
 

2.1 Kvalitativ undersökning  
 
De kvalitativa undersökningarna som genomförts har gjorts genom intervjuer med 
personer i ledande positioner inom olika kommuner i Stockholms län och i privata 
bolag såsom Hemsö, Hemfosa, Pandox, Ambea, Academedia och Structor. 
Intervjupersonerna kan därmed kategoriseras enligt följande: 
 

- Kommuntjänstemän 
- Representanter för skolföretag 
- Representanter för vård och omsorgsföretag 
- Representanter för fastighetsföretag 
- Representanter för konsultföretag 

 

2.2 Kvantitativ undersökning 
 
De data som utgjort den kvantitativa undersökningen är en insamling av olika 
finansieringsmodeller för skolor och äldreboenden. Informationen är hämtad från 
respektive kommun samt Statistiska centralbyrån, SCB, under 
”Räkenskapssammandrag för kommuner och landsting”. 
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Kapitel 3. Fastighetsteori samt kort om marknaden för 
samhällsfastigheter 
 

3.1 Beskrivning 
 
Samhällsfastigheter är ett samlingsbegrepp för fastigheter som till övervägande del 
brukas av skattefinansierad verksamhet och är specifikt anpassad för olika typer av 
samhällsservice. När delar av kommunernas verksamhetsområden respektive 
tillgångar överlåts på privata aktörer uppstår flera frågeställningar. En av dessa är hur 
man bör definiera den marknad som uppstår samt hur olika typer av ägande 
påverkar denna marknad och därmed hyressättningen. Något som får 
samhällsfastighetsmarknaden att sticka ut är det ringa antalet aktörer för varje 
enskild fastighet. I andra delar av fastighetsmarknaden finns flera alternativa 
hyresgäster och fastighetsägare men i en samhällsfastighet är det dock svårare att 
konkurrensutsätta hyresgästen vid hyresförhandling. Detta då det finns färre 
potentiella hyresgäster. Vidare finns det få jämförelseobjekt, vilket kan bli 
problematiskt om en eventuell ortprismetod skulle komma att tillämpas för 
hyressättning. Slutsatsen blir således att denna marknad blir svår att jämföra med en 
traditionell marknad då den förstnämnda har egenskaper som särskilt skiljer ut den.  
 

3.2 Marknadshyra 
 
Marknadshyra definieras som den hyra marknaden kan förväntas betala för en lokal i 
fråga på den öppna marknaden (SOU, 2004). När hyran sätts är det naturligt att 
jämförelser görs med likvärdiga lokaler där lokalens skick, läge, storlek etc. tas i 
anspråk, men även huruvida dess utformning går att utnyttja till andra verksamheter 
än den nuvarande. För bra jämförelser är det således en förutsättning att kontor 
jämförs med kontor eller att skolor jämförs med skolor. 
 
Vid bristande jämförelseobjekt blir dock betalningsförmågan hos hyresgästen en 
central del i framräknandet av en marknadshyra. En fri marknad kommer sannolikt att 
begära en hyra som pressar betalningsförmågan men som samtidigt håller en 
ekonomisk långsiktighet. Exempelvis har butiker och hotellverksamheter hyror som är 
direkt kopplade till sin effektivitet, genom så kallade omsättningshyror, vilka i sin tur 
är beroende av flera variabler. På samma sätt är betalningsförmågan hos skolor och 
äldreboenden beroende av verksamhetens effektivitet. 
 



 

 
 

8 

3.3 Kvasimarknad 
 
Kvasimarknad (Le Grand & Bartlett, 1993) är en teori som beskriver resultatet av att 
ett offentligt monopol ersätts av konkurrerande aktörer. Kortfattat innebär begreppet 
kvasimarknad att bägge parter, både hyresgäst och hyresvärd, är finansierade med 
skattepengar, även om dessa inte nödvändigtvis är kommunala eller statliga aktörer. 
Huvuduppgiften är att öka konkurrensen inom välfärdstjänsterna och härigenom 
förbättra kvalitén. Extra kostnader läggs då inte på omsorgstagaren eller eleven, 
dock ska tillgängligheten och valfriheten öka.  
 
En kvasimarknad skiljer sig från en vanlig marknad genom att intäkterna inte är 
beroende av att kunderna betalar något i gengäld för utnyttjande av tjänsterna, utan 
istället är det kommun, landsting eller staten som betalar. Om ägaren till fastigheten 
som utför dessa välfärdstjänster dessutom är en privat aktör leder det oftast till ett 
vinstdrivande incitament. Om ägaren däremot skulle vara kommunal bedrivs en mer 
samhällsekonomisk kalkyl där vinstintresset inte är prioriterat. 
 
Resultatet blir en kommersiell marknad som inte präglas av ordinära förhållanden. De 
avgörande skillnaderna är att aktörer på marknaden inte nödvändigtvis 
vinstmaximerar även om konkurrens föreligger samt att finansieringen inte betalas av 
utnyttjaren av tjänsten.  
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Kapitel 4. Beskrivning av hyresrelationer mellan fastighetsägare 
och hyresgäst. 
 
Det tydligaste exemplet på tillväxtfasen är de olika hyresrelationer som förekommer 
och hur de förändrats under det senaste decenniet (Intervjuperson, 2015). 
Fastighetsmarknaden är generellt en andrahandsmarknad eftersom majoriteten av 
alla transaktioner som sker görs med begagnade fastigheter. Tillskott till beståndet 
sker genom nyproduktion, eller genom att befintliga fastigheter introduceras till 
marknaden via exempelvis avreglering och utförsäljning. Samhällsfastigheter har 
historiskt sett varit en del av de offentligt ägda tillgångarna. Spår av det tidigare 
ägandet kan ses i dess hyressituationer, vilka kan kategoriseras som följande: 
 
Kategori Utförare Fastighetsägare 
1 Kommunal Kommunal 
2 Privat Kommunal 
3 Kommunal Privat 
4 Privat Privat 

 
 
Den första kategorin är den traditionella, det vill säga ett helt offentligt förhållande. 
Resterande kategorier är däremot resultatet av avregleringar och utförsäljningar. De 
är i fallande ordning mer lika en kommersiell marknad där flera aktörer på både 
utbuds- och efterfrågesidan konkurrerar med varandra. Den andra kategorin 
möjliggjordes genom friskolereformen år 1992 (SOU, 1991/92) (SOU, 1992/93) och 
Lagen om Valfrihetssystem år 2009 (SOU, 2008). 
  
Kategori 3 och 4 kan ses som resultat av att marknaden börjar mogna och att det 
finns en viss flexibilitet mellan ägare och utförare. Att fastigheter kan ägas av en 
privat och hyras av en kommunal aktör innebär att kommunerna uppmärksammat 
samhällsfastigheterna som värdefulla tillgångar. När de tidigare hyrts ut till 
självkostnad bedömdes värdet vara lågt och det värde de inbringade utgjordes 
endast av den nytta lokalen tillförde den verksamhet som bedrevs i den. Eftersom en 
fastighets värdering har ett starkt samband med dess driftnetto måste hyrorna vara 
marknadsmässiga, i annat fall underskattas värde. Om hyran är lägre än den 
marknadsmässiga kommer det därmed att resultera i dolda reserver vid 
omförhandling av hyreskontrakten.  
  
En variant av kommunal fastighetsägare är när fastighetsbeståndet ligger som del av 
kommunens fastighetsnämnd. Det är den situation som är längst ifrån en 
konkurrensutsatt marknad. Här tillämpas självkostnadsprincipen och 
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fastighetsnämnden är ansvarig för fastighetens tekniska förvaltning men har 
begränsat mandat i den ekonomiska förvaltningen. Eventuella överskott från 
driftnettot kommer att gå tillbaka till kommunens övriga budget. Krävs investeringar 
eller andra större engångskostnader finns därför ingen buffert i fastighetsnämnden 
och förhandling krävs med kommunen (Intervjuperson, 2015). 
  
Om en kommun behöver utöka antalet omsorgsplatser och har en fastighet avsedd 
till äldreboende men inte själv vill eller kan bedriva verksamheten kan den lägga ut 
verksamheten på entreprenad. Detta faller under reglementet i LOU. I en sådan 
entreprenadupphandling kommer utförare inte att betala hyra för lokalerna. 
Upphandlingen består istället av vem som kan bedriva omsorgen till lägsta pris givet 
kommunens uppställda kriterier. Utöver frånvaron av hyra är dessa kontrakt 
väsentligt kortare än traditionella hyreskontrakt för äldreboenden. Vanligtvis sträcker 
sig ett sådant kontrakt mellan 10-15 år medan entreprenadupphandlingar brukar vara 
omkring 5 år. Då verksamheten inte betalar hyra är detta ett sätt att åsidosätta 
marknaden för samhällsfastigheter. Privata fastighetsägare kan inte konkurrera om 
hyresgäster på samma sätt. Dock är denna typ av kontrakt mer vanligt 
förekommande i avflyttningsorter som ett resultat av privata investerares frånvaro 
(Intervjuperson, 2015). 
  
När en privat utförare samarbetar med privata byggherrar och fastighetsägare för att 
bygga nya samhällsfastigheter innebär det innebär tillskott av fastigheter som aldrig 
tidigare varit en del av det offentliga. Såväl lokalernas utformning som 
hyreskontrakten är förhandlingsfrågor mellan privata aktörer. Samtliga delar av 
processen hanteras av aktörer med egna avkastningskrav och ekonomiska 
incitament utan påverkan av kommunal förvaltning och privatisering. 
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Kapitel 5. Tillämpade metoder och resonemang vid hyressättning. 

 

5.1 Tillämpade metoder hos kommunala aktörer  
 
När både verksamheten och fastigheten ägs och drivs i kommunal regi är hyran inte 
lika viktig som när endera parten är en privat aktör. Detta då in respektive 
utbetalningarna hamnar hos samme aktör. Vid utförsäljningar blir hyran från 
pågående kontrakt dock avgörande för lönsamheten. En privat fastighetsägare har 
avkastningskrav och vill därför ha marknadsmässig avkastning på det investerade 
kapitalet. Detta är något som sker genom marknadshyror. Det är därför inte 
osannolikt att hyrorna stiger i och med privatiseringen av samhällsfastigheter. 
  
När en samhällsfastighet ägs av en kommun och inte ligger i ett separat kommunalt 
bolag representerar hyran endast kostnaderna för fastigheten (Intervjuperson, 2015). 
Det benämns som självkostnadsprincipen. Anledningen till detta är att man inom 
kommunal verksamhet inte har ett egenintresse att göra vinst på fastighetsinnehavet. 
Syftet med ägandet av fastigheterna är egentligen endast att möjliggöra 
samhällsservice. Det är dock ifrågasättbart huruvida den kommunala internhyran är 
tillräcklig för att finansiera de långsiktiga kostnaderna för fastigheten. Exempel på 
sådana kan vara större investeringar och avskrivningar (Intervjuperson, 2015). Det 
innebär eventuellt att problem kan uppstå i framtida bokföring då större 
engångskostnader kan vara nödvändiga för att bibehålla både fastighetens 
ekonomiska och nyttjandevärde. Hur sådana större budgetbelastningar hanteras är i 
den traditionellt kommunala regin tämligen oklart. När en fastighets ekonomiska 
förvaltning sker enligt marknadsvillkor ska hyran även representera faktorer likt 
dessa. Självkostnadsprincipen har även fått kritik för att leda till eftersatt underhåll. 
Ligger fastighetsinnehavet inom en fastighetsnämnd uppkommer problem med att 
ansamla kapital för framtida behov. Kapitalet används företrädesvis då inom andra 
delar av kommunens budget varför långsiktiga underhållskostnader nedprioriteras 
och underhållet riskerar att bli eftersatt (Intervjuperson, 2015). 
  
I takt med att lagar och förordningar styrt kommunala företag att drivas med 
marknadsmässiga villkor har hyrorna också ökat, vilket kan ses som ett bevis på att 
självkostnadsprincipen inte är långsiktigt hållbar. Exempel på detta är att Sollentuna 
kommun år 2013 höjde de interna hyrorna för sina skollokaler med cirka 40 procent 
för att jämna ut gapet mellan de kommunala och privata skolorna. Dessförinnan fick  
skolor med privat fastighetsägare ett extra lokalbidrag, utöver skolpengen, för att 
kunna finansiera sina hyror. Det ansågs tveksamt om detta faktiskt stämde överens 
med intentionerna i arbetet om Offentliga bidrag på lika villkor (2008/09:17) 
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(Sandberg, 2011) som statuerar att enskilda aktörer inte får gynnas eller missgynnas 
genom särskilda bidrag. Lösningen blev därför att höja de interna hyrorna och 
samtidigt höja skolpengen med ungefärligen motsvarande summa. På så sätt kunde 
lokalbidragen slopas och de kommunala fastighetsinnehaven drivas med 
marknadsvillkor men de skolor som fick högre hyreskostnader påverkades inte 
negativt. 
  
Sollentuna kommuns rådande förslag och ambitioner för att uppnå lika villkor mellan 
friskolor och kommunala skolor har lett till en hyressättningsmodell där följande 
rekvisit ska uppfyllas framöver: 
 

- Skolor som drivs av kommunen ska få sina resultat påverkade direkt genom 
hyreskostnaden de erlägger, och vid teckning av interna hyresavtal bör det 
finnas en föreståndare för skolan, exempelvis en skolchef eller rektor. 

- Hyreskontrakten i fråga för lokaler i egna fastigheter ska tecknas på 3 år med 
möjlighet till 3 års förlängning och 9 månaders uppsägningstid 

- Hyreskostnaden ska indexeras med 100% av KPI  
- Hyressättningen ska främja konkurrensutsatt verksamhet. Hyressättningen 

ska alltså göras på affärsmässiga grunder. Dock ska lokaler som är 
kostnadskrävande med hänsyn till speciella tekniska krav för t.ex verksamhet 
med funktionshinder tecknas med självkostnadsprincip. 

- Hyressättningen ska bygga på ekonomisk långsiktighet och innehålla 
avsättning för planerat underhåll för objekten på en relevant nivå. 

- I Sollentuna bedöms den nödvändiga hyreshöjningen bli mellan 30% till 40% 
högre än nuvarande internhyran för att nå upp till en marknadshyra. 
Hyreshöjningen kan överlag bli högre om ansvarsgränssnittet blir ändrat i 
hyreskontraktet.  

- Ansvaret för drift och underhåll ses över och i huvudsak ska hyresvärden 
svara för värmekostnader, el, vatten, utvändig skötsel och underhåll samt 
installationer, invändigt planerat och felavhjälpande underhåll där resterande 
tillsyn och skötsel faller på hyresgästen. 

- Lokalbidraget avskaffas. 
 
 
Reformer likt dessa är avgörande för privata investerare då de kan ta ut hyror som 
täcker löpande underhåll och investeringar samt alternativkostnader, risker och 
avkastningskrav. Här bör det dock belysas en avgörande skillnad mot andra 
kategorier av fastighetsinnehav. Då samhällsfastigheterna, åtminstone initialt, nått 
den privata marknaden genom utförsäljningar har det skett på kommunernas villkor.  
Vid försäljningen utformas samtidigt det framtida hyreskontraktet, att likna vid sale-
leaseback upplägg (Intervjuperson, 2015). Det innebär att det finns ett samband 
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mellan hyran den privata aktören kommer att få från fastigheten och det pris som 
kommunen kommer sälja fastigheten för. 
 
Utförsäljningarna sker som följd av att kommunen är i behov av kapital eller av 
ideologiska skäl (Intervjuperson, 2015). Kommuner tenderar att vara vänligt inställda 
till att sälja en del av sitt fastighetsinnehav när de exempelvis har skolfastigheter som 
är i behov av större renoveringar samt nyinvesteringar som då belastar den nya 
privata fastighetsägaren. Besitter kommunen inte resurserna då, kan det vara ett 
lockande finansieringsalternativ att sälja en skola och renovera de som behålls. 
Samtidigt överlåts då renoveringskostnaderna för den avyttrade fastigheten på en 
privat aktör.  
 
Sambandet mellan den kontrakterade hyran och försäljningspriset innebär att om 
kommunen är i behov av kapital kommer den att begära ett högre pris, men samtidigt 
behöva betala en högre hyra under hela kontraktstiden. Är situationen omvänd kan 
hyran därmed komma att bli påtagligt lägre än den teoretiskt potentiella 
marknadshyran. Det möjliggör för fastighetsägaren att efter större renoveringar höja 
hyran till marknadsmässiga nivåer. Utförsäljningar där hyran och försäljningspriset är 
under vad som kan anses som marknadsmässigt innebär en inbyggd option för den 
private fastighetsägaren. 
 

5.2 Tillämpade metoder hos privata aktörer  
 
De utförda kvalitativa undersökningar har tydligt indikerat att de större 
fastighetsägarna inom branschen har sitt direktavkastningskrav som ett centralt 
verktyg när det kommer till investeringsanalysen. Därmed kommer hyressättningen 
indirekt att avgöras av fastighetsföretagens direktavkastningskrav.  
 
Sambandet mellan hyra och försäljningspris, det vill säga direktavkastningen, har 
historiskt varit vad som påverkat hyressättningen mest. Beroende på kommunens 
nuvarande kapitalbehov har hyresnivån stigit eller minskat. Hyreskontrakten har 
sedan indexerats med KPI för att säkra det reala värdet i hyran över kontraktstiden. 
När kontraktet sedan löper ut är det enklaste sättet för att finna en skälig hyra att 
använda ortsprismetoden. Om även jämförbara fastigheters hyror ligger på samma 
nivå är det tillsynes naturligt att förlänga kontraktet på ungefär samma hyresnivå som 
tidigare. Om större renoveringar är planerade att genomföras tas dessa ut av 
hyresgästen, något som diskuteras mera i kapitel 7.  
 
När befintliga kontrakt löper ut diskuteras det idag om huruvida kontrakten är 
marknadsmässiga eller inte. Om den nuvarande hyran är baserad enbart på 
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köpeskillingen som erlades vid förvärvet av fastigheten för att täcka ett 
direktavkastningskrav som branschen generellt har, är det långt ifrån självklart att det 
ligger i linje med vad skolorna och äldreboenden vill och kan betala. 
Om hyran inte motsvarar den teoretiskt rimliga skulle fastighetsägaren i teorin 
antingen vilja förlänga hyreskontraktet på den befintliga nivån eller höja den. Hyran 
skulle sannolikt inte komma att sänkas om det inte föreligger synnerliga skäl till det. 
Exempel på sådana skäl skulle kunna vara att hyresgästens betalningsförmåga är 
bristande eller att hyresgästen i sig är svår att ersätta om betalningarna ställs in. 
 
Tillvägagångssättet för att få försäljningspriset att matcha med de, vid försäljningen, 
gällande hyreskontrakten leder till att ortsprismetoden i dagsläget inte är en relevant 
metod vid hyressättning av skolor och äldreboenden. Hyrorna för till synes 
jämförbara fastigheter har initialt påverkats kraftigt av kommunens kapitalbehov och 
ger därför inkorrekta indikationer för vad som faktiskt är en rimlig hyra för lokalerna. 
För att hitta en rimlig marknadshyra vid förlängning av kontrakt är det därmed mer 
relevant att använda hyresgästens betalningsförmåga som utgångspunkt. En 
kassaflödesmetod är därför sannolikt nödvändig för att finna en långsikt välavvägd 
hyra.  
 
I teorin är det naturligt att det bör förekomma förhandlingar vid hyressättningen där 
parterna tar hänsyn till sina egna och motpartens kalkyler. Faktorer såsom 
avkastningskrav i förhållande till risktagande och hyresgästens betalningsförmåga 
blir avgörande. Det är dock svårt att tillämpa fullt ut då hyresgästens kalkyl kan 
variera kraftigt. Olika kommuners skolpeng och äldrepeng kan skilja sig åt avsevärt. 
Kartläggningen och fastställandet av denna peng i respektive kommun samt hur stor 
andel av denna inkomst som går till hyreskostnader kan bli en omständlig process. 
Orsaker är att pengen till stor del är påverkad av politiska beslut samt olika typer av 
peng-indexeringar som kan vara unika för varje specifik kommun. 
 
Resultatet av detta har blivit att enkla, men fungerande processer har blivit att föredra 
vid hyressättningen hos ett av de intervjuade fastighetsbolagen som ägde skolor. 
Man har fram tills idag prövat sig fram till kvadratmeterhyror som visat sig vara 
hållbara nivåer för både fastighetsägare och hyresgäst, som i detta fall har generellt 
landat på belopp mellan 1.800:- och 2.200:- kronor/ kvm (Intervjuperson, 2015). 
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Kapitel 6. Hyresgästernas intäkter och finansiering, 
betalningsförmågans grund. 
 

6.1 Kommunernas finansiering 
 
Som nämnts i inledningen är skolor och äldreboenden finansierade genom 
skattemedel en så kallad peng där de relevanta beloppen utgörs av skolpeng samt 
äldrepeng. Dessa är begrepp som används i samhällsfastighetsbranschen och inom 
de relevanta verksamheterna.  
 

6.2 Skolpeng 
 
Skolpengen är således det belopp som betalas ut från kommunen till en skola där en 
elev genomför sin skolgång. Om eleven är bosatt i en annan kommun än skolan får 
denne ändå skolpengen från skolans kommun. Sedan får skolans kommun betalt av 
elevens hemkommun motsvarande skillnaden (Skolpengsansvarig på kommun, 
2015). 
 
Enligt skollagen ska ett grundbelopp erläggas för att finansiera de viktigaste delarna 
av skolverksamheten, där delposterna summeras ihop till ett grundbelopp som 
pengarna är avsedda för (Skollagen 10:38, 16:53 för grundskola respektive 
gymnasie, u.d.). Delposterna är: 
 
1. Undervisning 
2. Läromedel 
3. Elevhälsa 
4. Måltider 
5. Administration 
6. Mervärdesskatt 
7. Lokalkostnader 
 
Vissa av ovanstående delposter kan sedan delas in i ytterligare poster som 
specificerar hur mycket olika delar är uppskattade att kosta skolan. Ett exempel är att 
måltider kan delas in i olika delposter såsom matpersonal och råvaror. Skolan får då 
ersättning inbakad i pengen för dessa två komponenter i den mån kommunen tycker 
det är nödvändigt och rimligt. Något som är värt att poängtera här är att den 
sistnämnda utbetalda posten lokalkostnader ofta understiger det fastighetsägarna 
begär i hyra. Detta beror på att det generellt rör sig om gamla skolbyggnader som 
relativt var billigare att uppföra jämfört med dagens skolor.  
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Tidigare har det nämnts att skolpengen är olika stor beroende på kommun, något 
som beror på flera faktorer. De två mest avgörande är hur mycket pengar 
kommunerna har att disponera överlag samt huruvida de väljer att lägga en stor 
andel av sin budget på skolverksamheten.  
 
Under datainsamlingen av skolpengen hos kommunerna i Stockholms län kunde det 
konstateras att det till viss del fanns ett samband mellan kommunens ekonomi och 
skolpengens belopp (SCB, 2013). Ju bättre ekonomi, desto högre skolpeng. 
Undantagen var de kommuner som valt att lägga ner en större del av sin budget till 
skolverksamheten. 
 
Anledningen till att skolpengen skiljer sig åt i praktiken mellan kommunerna är för att 
vissa väljer att finansiera fler delposter än grundbeloppet och/eller i kombination med 
att de ger ut mer pengar per post. Detta innebär att det blir en mer generös 
skolförsörjning i form av en högre peng i en kommun som väljer att lägga till 
exempelvis vaktmästarkostnader i skolpengen, i jämförelse med en annan kommun 
som inte väljer att göra det. En annan grund för en högre skolpeng är om den 
förstnämnda kommunen väljer att ge ett högre belopp i delposten måltider än den 
andra, allt annat lika (Skolpengsansvarig på kommun, 2015). 
 
Vad gäller utveckling av skolpengen över tid, har kommunen, enligt den kvalitativa 
studien, räknat upp vissa delposter med passande indexeringar. En av de 
undersökta kommunerna hade till exempel valt att räkna upp lärarlönerna med en 
egenvald procentsats, medan andra delposter räknats upp med KPI.  
 
Sammanfattningsvis kan skolpengen variera kraftigt mellan olika kommuner, 
resonemanget och upplägget bakom uträkningarna kan skilja sig åt. Värt att 
poängtera är att de delposter som ingår i de grundbelopp som skolpengen är avsedd 
att finansiera, inte är tvingande i dagsläget. Skolorna får disponera medlen fritt efter 
egna prioriteringar. Grundbeloppets delposter som pengen baseras på är således 
enbart rekommendationer för hur pengarna bör disponeras från kommunens sida. 
Därmed kan betalningsförmågan för skolan vara otydlig även för dem själva om 
tillräcklig transparens inte föreligger mellan kommun och skola gällande uträkning 
och redovisning av skolpengen.  
 
Om kommunen i extremfallet endast delar ut skolpengen utan att redovisa hur 
mycket pengar som är avsett till vilka delposter, resulterar det i att skolan själv inte 
kan förutspå de yttersta begränsningarna för hyresbetalningar i förväg. Slutsatsen i 
dessa fall blir då att skolor inte vet sitt utrymme för hyresbetalning förrän en 
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baklängesräkning är utförd, där det resulterande utrymmet blir skolpeng minus de 
slutliga kostnaderna som faktiskt kommer att uppstå (Academedia, 2013).     
 
Tvister har förekommit mellan utförare och kommun då kommunerna inte alltid varit 
tillräckligt tydliga när det kommit till redovisning av alla delposter i skolpengen, med 
andra ord har de inte specificerat disponeringen av skolpengen. Det har lett till 
många överklaganden på skolpengsbeslut samt att betalningsförmågan har blivit 
mycket svår att avgöra för fastighetsägarna (Intervjuperson, 2015).  
 
Generellt kan det dock utifrån den kvalitativa undersökning som gjort hos en stor 
skolkoncern konstateras att ett enkelt tillvägagångssätt kommit i bruk för att avgöra 
betalningsförmågan. Det är vanligt förekommande med hyror som utgör ungefär 20 
procent av skolornas totala intäkter. Det hör heller inte till ovanligheten att det tas 
pengar ifrån verksamheten för att betala hyran. Det är därmed pengar som är utöver 
den inkluderade lokalposten i skolpengen. En annan tumregel som framkommit är att 
om den totala skolpengen i dagsläget understiger cirka 125 000 kronor per 
förskolebarn och år, inklusive lokalersättningen, kommer utförare inte välja 
skolverksamhet i kommunen i fråga (Intervjuperson, 2015).  
 

6.3 Äldreboende 
 
Äldreomsorgen är en del av socialtjänsten, vilket gör att kommunerna är skyldiga att 
finna en plats åt de som bedöms vara i behov av att bo på ett äldreboende. Det 
innebär att de antingen måste bedriva verksamheten själva eller betala en privat 
aktör att göra det (Intervjuperson, 2015). Kommunernas finansiering av 
äldreomsorgen görs genom äldrepeng (Intervjuperson, 2015). Syftet med denna är 
att finansiera de kostnader som dyker upp i och med omsorgen. 
 
Utföraren hyr som regel lokalen för äldreboendet, antingen av kommunen eller av en 
privat fastighetsägare och hyr sedan ut de enskilda lägenheterna till de som bor i 
äldreboendet. I undantagsfall förekommer det att vård och omsorgsbolag även äger 
de fastigheter de bedriver sin verksamhet i. Att döma utifrån balansräkningen hos de 
största vård och omsorgskoncernerna Ambea, Attendo och Aleris, är det 
undantagsfall. Koncernerna är generellt inte intresserade av att binda så mycket 
kapital i materiella anläggningstillgångar. Den verksamhet som de bedriver har låga 
marginaler, ensiffriga procentenheter, och vill därför inte belasta sin balansräkning 
med stora investeringar i fastigheter (Intervjuperson, 2015). 
  
Hyran mellan utföraren, fastighetens hyresgäst, och fastighetsvärden bestäms 
genom förhandling parterna emellan. Den hyra som patienterna betalar till utföraren 
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faller dock under samma hyresreglering som hyresrätter (Bruksvärdessystem 12 kap 
§55 Jordabalken, u.d.) (Intervjuperson, 2015). Det innebär att utföraren är exponerad 
mot den eventuella skillnad som kan uppstå mellan hyran från omsorgstagarna och 
den till fastighetsägaren. Fastighetsägaren riskerar inte vakanser i lokalerna så länge 
som utföraren, hyresgästen, fortsätter att bedriva sin verksamhet och betala hyrorna. 
Utföraren riskerar dock vakanser om det inte konstant har fullt utnyttjande av sina 
omsorgsplatser. Denna kontraktssituation innebär därmed att utföraren är dubbelt 
riskexponerad, dels genom differensen mellan hyresinbetalningar respektive 
utbetalningar samt genom risken för vakanser. Här bör dock nämnas att de regioner 
dit privata omsorgsutförare och fastighetsägare söker sig till, som regel har en 
gynnsam demografi och konkurrens om patienter vilket innebär en liten risk för 
vakanser. 
  
I Stockholmsregionen täcks som regel cirka 2/3 av hyran som utföraren betalar till 
fastighetsägaren av hyran de får in från omsorgstagarna. Resterande 1/3 finansieras 
av kommunen (Intervjuperson, 2015). Det finns två upplägg för hur kommunen 
betalar utföraren. Antingen sker det genom separata bidrag specifikt ämnat att 
finansiera hyran, i form av boendepeng, alternativt är det inräknat som del i 
finansieringen av omsorgen till utföraren. Enligt anonym källa utgör 
hyreskostnaderna omkring 15-20 procent av hyresgästens intäkter, vilket tillsammans 
med personalkostnaderna därmed utgör de två största kostnadsslagen. För att 
illustrera känsligheten i betalningsförmågan, bedöms det inte vara lönsamt att 
bedriva äldreomsorg om hyran istället låg inom övre delen av spannet 20-25 procent 
(Intervjuperson, 2015). 
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Kapitel 7. Hyrespåverkande faktorer 
 

7.1 Fastighetsnivå (Fastighetens egenskaper) 
 
Vid kartläggning av faktorer som påverkar hyran är det lämpligt att dela in dessa i 
följande kategorier: 
 
   * Fastighetens egenskaper 
   * Fastighetsägarens och hyresgästens egenskaper 
   * Hyresgästens betalningsförmåga 
 
Fastighetens olika egenskaper har en central roll i hyressättningen. Utifrån resultaten 
av de intervjuade fastighetsbolagen kan det konstateras att egenskaperna 
effektivitet, läge, attraktivitet samt investerings- och underhållsbehov är variabler som 
ligger till grund för båda parters kalkyler vid en hyresförhandling. Vidare kan, 
beroende på fastighetens karaktär, en alternativkostnad ha inverkan för 
fastighetsägaren. 
 
Effektiviteten bedöms i detta fall som antalet elever eller omsorgstagare per 
kvadratmeter som en fastighet kan hantera. Kompromisser får dock inte ske på 
tekniska aspekter såsom brand, ventilation och andra reglementen. Det är således 
ett mått på en fastighets potentiella utnyttjande. 
 
Läget som samhällsfastigheten befinner sig på har en effekt på hyran, då det totala 
antalet sökande till fastighetens verksamhet är generellt större i centrala lägen. En 
hög attraktivitet och ett stort söktryck innebär således en säkrare intäktskälla och 
därmed en faktor som tas hänsyn till vid uthyrning och investering. 
 
För fastigheter där lokalernas utformning är sådan att de lätt skulle kunna omvandlas 
för att hysa andra typer av verksamheter kan alternativkostnad bli en relevant faktor. 
Detta bör dock främst gälla skollokaler, då vård och omsorgslokaler generellt kräver 
mer specialisering. En fastighet med olönsam skolverksamhet som hyresgäst är då 
inte lika attraktiv som en annan typ verksamhet. En fastighetsägare för en friskola i 
Stockholms innerstad kan motivera en högre hyra än en friskola i utkanten av staden. 
Det motiveras med att den förstnämnde kan attrahera fler typer av hyresgäster än 
den befintliga, förutsatt att lokalen inte är allt för specifik. 
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Fastighetens befintliga skick och framtida förväntade kostnadsökningar i form av 
underhåll och investeringar påverkar driftnettot negativt. Enligt gjorda intervjuer 
brukar större investeringar i fastigheten resultera i att kostnadsökningen tas ut av 
hyresgästen genom hyreshöjning som i praktiken innebär ett annuitetslån. 
Hyresgästen vill eller kan inte binda så mycket kapital och låter istället 
fastighetsägaren genomföra investeringen, vilket kompenseras med en högre hyra 
för resterande kontraktsperiod. 
 

7.2 Fastighetsägarens och hyresgästens egenskaper 
 
De kvalitativa analyser med kommuner och företag som genomförts under detta 
arbete har gett övertygande indikationer på att hyressättningen är starkt anknuten till 
det ursprungliga incitamentet vid förvärvet av fastigheten. Om en kommun äger en 
fastighet och även bedriver skolverksamheten eller äldreboendet, kommer den inte 
att följa vinstmaximerande strategier, likt privata fastighetsbolag gör.  
 
Som nämnts i kapitel 3 har hyressituationerna stor inverkan på hyresförhandlingarna 
och därmed vilken hyresnivå som slutligen nås. Med olika förhållanden är det 
naturligt med skillnader i värderingen av de riskfaktorer som påverkar hyran. Risken 
kan exempelvis skilja beroende på om hyresgästen är kommunal eller en mindre 
privat aktör.  
 
Utöver skillnader i avkastningskrav, affärs och finansiellt risktagande mellan olika 
aktörer har fastighetsägarna av naturliga anledningar olika målsättning vid 
hyresförhandlingar. Grovt indelat finns tre kategorier. Den första vars syfte tolkas 
som samhällstjänande (exempelvis när den ekonomiska fastighetsförvaltningen är 
placerad i en fastighetsnämnd) och därför endast önskar täcka de löpande 
kostnaderna med hyresintäkterna, den andra vars ekonomiska förvaltning saknar 
långsiktiga positiva lönsamhetsmål samt den tredje kategorin som drivs med 
avkastningskrav. 
 
Den första kategorin kommer långsiktigt att ha negativ avkastning på fastigheten då 
investeringar i form av renoveringar inte täcks av hyresintäkterna. Den andra 
kategorin, där en fastighet ägs av ett kommunalt bolag, kan drivas med 
avkastningskrav men har då inget egentligt vinstmål då eventuella vinster förs tillbaka 
in i verksamheten. De har därmed positiva driftnetton vissa år för att kompensera för 
negativa driftnetton de år då investeringar är nödvändiga. Den tredje och sista 
kategorin utgörs av de privata fastighetsägare som ska generera en avkastning till 
sina ägare och därmed drivs med avkastningskrav, affärs och finansiellt risktagande. 
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Vid jämförelse av de olika hyresrelationerna finns det tydliga samband mellan olika 
slags fastighetsägare. Detsamma gäller dock inte för de olika hyresgästkategorierna. 
Privata fastighetsägare har avkastningskrav och måste ta hänsyn till riskfaktorer i 
både nyinvesteringar och kassaflöden i befintliga innehav. Det är därför föga 
förvånande att de ligger något över de offentliga konkurrenterna avseende 
hyresnivån. Skillnaderna har dock jämnats ut något i takt med att kommunerna blivit 
allt mer marknadsmässiga, då de till viss del tvingats bedriva de kommunala bolagen 
med marknadsmässiga villkor. Motiveringen till denna förändring antas främst vara 
de välfärdsförluster som uppstår när privata aktörer får tillgång till nya marknader 
efter avregleringar (Intervjuperson, 2015). Tidigare offentliga tillgångar och kapital 
förflyttas till privata aktörer. Om kommunala bolag ändå bedriver sin verksamhet med 
marknadsmässiga villkor ska de, åtminstone teoretiskt, konkurrera med privata 
aktörer och deras tillgångar kan lättare värderas till marknadspris. Risken för 
kapitalförskjutningar som inte skapats genom effektiviseringar bör därför minska. 
 
Utifrån vad som kunnat uttolkas från de kvalitativa undersökningarna, så påverkas 
inte hyresnivån nämnvärt av vilken typ av aktör hyresgästen är, då en kommunal och 
privat hyresgäst belastas med ungefär samma hyreskostnad. Då hyreskontrakten 
utformas under förhandling mellan fastighetsägaren och hyresgästen finns ett par 
anledningar till detta. Antingen är fastighetsägaren en dominant part i förhandlingen 
och sätter därmed villkoren vid förhandlingen eller så är privata hyresgäster 
effektivare på att bedriva sin verksamhet och skulle därmed kunna finansiera högre 
hyreskostnader. Men då de drivs med avkastningskrav från sina ägare försvinner 
detta utrymme till förmån för ägarnas vinstkrav. Den effektivisering som privata 
hyresgäster lyckas uppnå, jämfört med de kommunala, skulle därmed vara lika stort 
som avkastningskravet hos ägarna (Intervjuperson, 2015). 
 
Till denna slutsats bör dock nämnas att privata fastighetsägare inte investerar i 
fastigheter där hyresgästen anses innebära en högre risk. Om samtliga hyresgäster 
klassas inom samma riskkategori, oavsett om det är en kommunal eller privat, 
kommer fastighetsägaren att förhandla för samma hyresnivå för både kommunala 
och privata hyresgäster. Det är därmed inte nödvändigtvis så att det är privata 
fastighetsägare som är dominerande förhandlingsparter utan det kan istället ses som 
resultatet av en kategori hyresgäster som anses generera säkra hyresintäkter och 
samtidigt matchar de privata fastighetsägarnas riskprofil. 
 

7.3 Hyresgästens betalningsförmåga 
 
Slutligen är betalningsförmågan en starkt avgörande faktor vid hyressättning. För 
kontorslokaler baseras hyran på vad marknaden för kontor är villig att betala för dem. 
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Hyran varierar beroende på faktorer såsom skick och läge, men principiellt kommer 
en hyresgäst att bytas ut om denne inte kan betala lika hög hyra som 
konkurrenterna.  
 
I någon mening bör detta även kunna appliceras på skolor och äldreboenden. 
Verksamheterna är finansierade av respektive kommuner med den peng de erhåller. 
Det innebär att man på förhand, både som fastighetsägare och som hyresgäst, bör 
kunna avgöra den betalningsförmågan utifrån pengen. Ett exempel på 
tillvägagångssätt kan vid en hyresförhandling vara om en fastighetsägare ger 
erbjudande till en skola om att bedriva skolan mot en kostnad som motsvarar en viss 
procent av deras årliga intäkter. Detta kan komma att bli ett bra mått på vad som kan 
förväntas av både hyresvärd och hyresgäst. Om denna kvasimarknad kommer att 
uppnå en punkt där en viss procentsats är accepterad av bägge parter, har på sikt ett 
krav skapats på betalningsförmågan, med visst utrymme för förhandling som sedan 
lägger grund till hyressättningen. Hyresgästen skulle då i detta utfall veta vad som 
förväntas av denne i tidigt skede, vilket skulle öka transparensen mellan 
fastighetsägare och hyresgäst. 
 

7.4 Etiska faktorer 
 
Oundvikligen blir även den etiska aspekten en hyrespåverkande faktor. 
Samhällsfastigheter är i grund och botten fastigheter som bedrivs med skattemedel 
för välfärdsändamål, och med detta följer konsekvenser om hyressättningen 
missköts.  
 
I kapitel 6 diskuterades hur skolpengen bestämdes och vilka summerade delposter 
som enligt ett grundbelopp utgjorde ett minimikrav för vad skolpengen bör finansiera. 
En av dessa delposter var lokalkostnader. Självfallet kommer inte den faktiska hyran 
som skolan betalar alltid att stämma överens med det belopp kommunen indirekt 
betalat ut till dem genom delposten i skolpengen. Detta refereras i sin tur till den 
nämnda slutsatsen från samma kapitel, nämligen att skolorna då måste ta från 
resurser som enligt kommunen var avsedd till läromedel.  
 
Det går att diskutera huruvida kommunen då underskattat de nuvarande hyrorna som 
efterfrågas eller om undervisningen ändå håller samma kvalitet som avsetts, men att 
kapitalförskjutning har skett så fastighetsägaren får mer över än skolkoncernen. 
Etiska aspekter kommer med andra ord med in i bilden om en hyreshöjning krävs och 
att ytterligare betalningsförmåga föreligger, men att det då inkräktar på delposter som 
utåt sett är känsliga att ändra. Lärarlöner och matkostnader kan vara exempel på 
sådana. 
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Kapitel 8. Fasta hyror och alternativa metoder  
  

8.1 Förutbestämda hyror, för och nackdelar 
 
Fasta, förutbestämda hyreskontrakt har fördelarna att de ger förutsägbara kalkyler för 
båda parter och en enkel indexering. Vid kontraktsskrivningen fastställs en grundhyra 
vilken därefter indexeras varje år med KPI. Båda parter kan därför under en lång 
tidshorisont med stor säkerhet kalkylera kostnaden respektive intäkten för lokalen. 
 
Dessa förutsägbara kassaflöden från driftnettona är lockande för instutionella och 
långsiktiga investerare där säkerhet värderas högt. De två största företagen på den 
svenska marknaden ägs till 75 respektive 17 procent av pensionsfonder (ytterligare 
23,9 procent av aktierna i det senare företaget ägs av fondbolag) (Intervjuperson, 
2015). 
 
Problematiken med denna typ av hyreskontrakt är att den riskerar gynna ett passivt 
ägande av samhällsfastigheter. Då hyresinbetalningarna realt inte förändras över tid 
och kontraktsperioden är så pass lång riskerar det att leda till ett förhållningssätt från 
fastighetsägarens sida där nyinvesteringar endast görs i syfte att åtgärda fel. Detta är 
inte som vid ett aktivt ägande då de ämnar öka värdet fastigheten genom 
hyreshöjningar eller kostnadssänkningar. Det innebär därmed en reaktiv förvaltning, 
då det saknas tillräckliga incitament för en proaktiv sådan. 
  

8.2 Omsättningsbaserade hyror 
 
En alternativ hyresmodell till de traditionella fasta hyreskontrakten skulle kunna vara 
omsättningsbaserade hyror. Sådana förekommer frekvent inom andra delar av 
fastighetsbranschen, till exempel för butikslokaler och hotell. Anledningen till att detta 
mer osäkra alternativ är lockande för dessa typer av lokaler är, att de angriper 
passivitets-problematiken med fasta hyreskontrakt. Skolor och äldreboenden delar få 
likheter med butikslokaler men flertalet med hotell. De tre har samtidigt det 
gemensamt att omsättningen baseras på antalet människor som vistas i lokalerna 
(Intervjuperson, 2015). 
  
Denna kontraktstyp passar branscher som påverkas starkt av ekonomiska cykler. 
Enligt de kvalitativa undersökningar som genomförts i förarbetet till denna uppsats är 
det därför nödvändigt att både hyresgästen och fastighetsägaren delar den affärsrisk 
som uppstår på grund av dessa cykler. Samhällsfastigheter påverkas inte nämnvärt 
av ekonomiska cykler men likväl av demografiska sådana. Det framgångsrika sättet 
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att dela på affärs respektive den finansiella risken har visat sig vara att skapa 
incitament för båda parter att öka intjäningsförmågan på verksamheten. Det görs 
genom att förbättra och effektivisera lokalerna. För att fastighetsägaren ska vara 
intresserad av att hjälpa hyresgästen med sin verksamhet krävs andelar av de ökade 
intäkterna i form av omsättningshyror. I exempelvis hotellbranschen är 
fastighetsägaren villig att ta sig an större risker i form av investeringar i fastigheten 
för att förbättra potentialen för verksamheten genom att förbättra lokalernas 
attraktivitet. Fastighetsägaren är vidare den part som generellt tar störst risk. Det 
leder till något av ett principal-agent problem då ena parten, principalen, binder 
mycket kapital i affärskonceptet vilket möjliggör agentens verksamhet som utförare. 
Principalen är därför i högsta grad beroende av att agentens företag är lönsamt men 
agenten i sin tur exponerar sig mot en liten risk då deras verksamhet är relativt lätt att 
avveckla. Rörliga omsättningshyror i kombination med fasta bashyror ger spänst i 
hyresrelationen och kompenserar fastighetsägaren för ett större risktagande. 
 
En annan viktig anledning till omsättningshyrors attraktion inom hotellbranschen är 
att de hjälper hyresgästen att överleva motgångar i de ekonomiska cyklerna. I 
faktiska termer betalar de mer i högkonjunktur och mindre i lågkonjunktur men lika 
mycket i relativa, procentuella, termer. Det underlättar därför hotellets långsiktiga 
ekonomiska förvaltning och motiverar fastighetsägaren att underhålla en nära 
relation med hyresgästen.  

8.3 Utformning av omsättningsbaserade hyror på skolor och 
äldreboenden 
 
Skolor arbetar med små marginaler där en avgörande skillnad gentemot hotell är att 
de inte följer den ekonomiskt cykliska samhällsutvecklingen. De är beroende av det 
närliggande områdets demografiska utveckling och kommunernas valda skolpeng. 
Dock har skolor och hotell samma tydliga relation mellan antalet människor som 
vistas i lokalerna och lönsamheten. Problemen som beskrivs i kapitel 9.1 skulle delvis 
kunna lösas med omsättningsbaserade hyror då de skulle resultera i samma fördelar 
som för hotellbranschen. Den främsta fördelen är sannolikt en närmare relation och 
en tydligare gemensam målsättning för hyresgäst och fastighetsägare. 
  
Huruvida denna typ av hyreskontrakt skulle vara praktiskt genomförbart på den 
nuvarande skolmarknaden kan diskuteras och delas upp i två huvudsakliga 
problemställningar. Den första är om det är tekniskt genomförbart i praktiken och den 
andra om det finns stöd och motiv från avtalsparterna för att förändra de nuvarande 
hyreskontrakten. 
Tekniskt sett skulle det vara möjligt att utforma hyran som en traditionell 
omsättningshyra där en fast procentsats av omsättningen utgör hyran men kommer 
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dock aldrig att understiga bashyran, vilken kommer täcka fastighetsägarens 
driftkostnader och därmed utgöra en minimihyra. Procentsatsen skulle då exempelvis 
sättas till dagens genomsnittliga procentuella hyreskostnad för skolor respektive 
äldreboenden. 
  
Vid en bedömning av dagens skolmarknad och dess nuvarande trender, bör det 
anses som möjligt att införa omsättningshyror. Det skulle medföra fördelar till 
skolornas ekonomiska planering då de lättare skulle kunna finansiera sina fasta 
kostnader vid eventuella elevbortfall. Fastighetsägaren bör dock kompenseras 
genom en högre hyra vid fullt elevantal. Problematiken för denna typ av 
hyreskontrakt är att marknaden sannolikt inte mogen nog att införa omsättningshyror. 
Om försök skulle göras kommer det med all sannolikhet att ske mellan en privat 
fastighetsägare och en privat skola, då de tenderar vara mer progressiva och 
nyskapande.  
  
Vad gäller äldreboenden är det värt att nämna att i de områden där privata 
fastighetsägare och privata utförare bedriver verksamhet är demografin vanligen så 
gynnsam att det råder brist på omsorgsplatser. Det innebär att det i dagsläget inte 
skulle få någon effekt på den enskilda fastigheten under kontraktstiden eftersom 
samtliga omsorgsplatser förväntas vara belagda. Det skulle dock kunna påverka ett 
större bestånd eller en enskild fastighet initialt vid hyressättningen. Vilket kommer sig 
av de riktvärden som genereras genom modellen. Det innebär att ett enskilt 
äldreboende eller skola skulle komma att få en standardiserad procentuell 
omsättningshyra som kan skilja sig från den tidigare hyran.  
 
Att finna övertygande argument inför fastighetsbolagens ägarnas beslut att införa 
omsättningsbaserade hyror är sannolikt den största problematiken med denna 
alternativa hyresmodell. Eftersom samhällsfastighetsbranschen har långa 
hyreskontrakt skulle det ta avsevärd tid innan eventuella pilotfall skulle resultera i en 
tydlig trend mot omsättningshyror. Intervjuer med branschpersoner har indikerat att 
ägarna inte skulle preferera fluktuerande hyresinbetalningar framför fasta. Det 
kommer sig främst av riskvärderingen i den rörliga delen av hyran. Den kalkylerade 
riskviktade hyran skulle endast utgöras av bashyran, vilken är väsentligt lägre än 
dagens fasta hyror. En förändring till omsättningsbaserade hyror skulle sannolikt 
därför kräva att marknaden för samhällsfastigheter genomgår ytterligare ett 
systemskifte. Nya typer av mer riskvilligt kapital måste förmodligen nå marknaden för 
att det ska anses som en attraktiv hyresmodell. Sammanfattningsvis är det tänkbart 
att det kan komma att bli en alternativ hyresmodell för skolor och äldreboenden. Som 
det ser ut i dagsläget bedöms det inte finnas tillräckligt stöd för införandet av 
modellen. 
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Kapitel 9. Trender 
  

9.1 Ägarstrukturer 
 
Vid en jämförelse av olika fastighetsägares riskprofiler kan det konstateras att de har 
olika strategival som i sin tur kan härledas till dess ägare. I dagsläget finns ett par 
stora fastighetsföretag med inriktning mot samhällsfastigheter. De har något olika 
ägarstrukturer och strategier. De har privata ägare men ändock finns tydliga 
skillnader i vilken typ av fastigheter som de investerat i samt hur de värderar och 
hanterar riskerna i sina investeringar.  
 
Det ena av företagen har fokuserat sina investeringar till fastigheter med kommunala 
hyresgäster, medan det andra istället huvudsakligen investerat i fastigheter med 
privata hyresgäster. En stor skillnad emellan hyresgästerna är hur risken för vakans 
värderas och hanteras. Kommunala verksamheter bör löpa liten risk för att inte kunna 
finansiera sina åtaganden i form av fasta kostnader. Orsaken är främst att ägaren 
inte förväntas lägga ner verksamheten då den tjänar ett samhällssyfte. Privata 
företag som hyresgäster drivs tvärtom med vinstsyfte. Om det inte är möjligt att 
bedriva verksamheten med vinst kommer ägaren till verksamheten att förr eller 
senare tvingas begära företaget i konkurs. Hyresintäkter från kommunala skolor och 
äldreboenden anses därför som mindre riskfyllda och värderas högre än intäkter från 
privata aktörer. Ett sätt att kompensera för den risk privata hyresgäster innebär är att 
inte hyra ut direkt till verksamheten utan att istället skriva hyreskontrakt med den 
bakomliggande koncernen. I princip innebär det användning av en typ pooling-
strategi i vilken flera likartade men inte direkt sammanvävda tillgångar, 
betalningsströmmar, för att sänka risken i totala tillgångarna används. Om en 
betalningsström fallerar förväntas detta vägas upp av de resterande. I fallet med 
hyresavtalen förväntas inte en hel skol- eller vård/omsorgskoncern begäras i konkurs 
under en överskådlig framtid. Om en skola eller ett äldreboende skulle hamna i en 
besvärlig ekonomisk situation antas koncernen som helhet kunna kompensera för 
detta och framgent fullfölja sina hyresåtaganden. Detta upplägg missgynnar dock 
mindre privata aktörer som inte har finansiellt starka ägare och därmed inte kan 
erbjuda samma långsiktiga trygghet som affärspartner. 
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9.2 Mognadsfas 
 
Företrädare samhällsfastighetsbranschen bedömer att den fortfarande befinner sig i 
ett expansionsskede. Det är fortfarande endast dryga 10 procent av alla 
samhällsfastigheter som ägs av privata aktörer. En jämnvikt vid vilken en 
mognadsfas kan anses vara nådd är enligt källorna omkring 30 procent. Utvecklingen 
dit bedöms ta ytterligare omkring 10-15 år. Det skulle innebära att det sammanlagt 
kommer att ta omkring 30 år från att denna marknad blivit tillgänglig för privata 
investerare, till dess att den anses som mogen. Hela beståndet kommer sannolikt 
aldrig att bli privat, då offentligt ägande innebär kontroll. Omfattningen av det 
offentliga engagemanget kan även tjäna som riktvärde. Privata hyresgästers 
verksamheter är skattefinansierade vilket även det möjliggör ett visst mått av kontroll. 
Att även kunna jämföra de privatägda samhällsfastigheterna med de offentligt ägda 
ger dock ytterligare möjlighet till jämförelse och kravställning.  
 

9.3 Framtida hyresmodeller 
 
Fastighetsbolag tillämpar fasta hyror då det är intuitivt enkelt att motivera dem. En 
annorlunda struktur för hyresbetalningar i form av icke-fasta hyror skulle uppfattas 
som ökning av risk. Därför tillämpas idag fasta hyror med långa hyreskontrakt. 
Företrädesvis görs detta i kombination med att ha hyresgäster med låg finansiell risk, 
exempelvis stora skolkoncerner och kommuner. 
 
Inför en annalkande mognadsfas kan det spekuleras om vad det får för effekter på 
marknaden som helhet och för hyreskontrakten specifikt. De institutionella 
investerare som idag intresserat sig för investeringar i samhällsfastigheter är till stor 
andel pensionsfonder. De värdesätter förutsägbarheten i kassaflödena som 
fastigheterna genererar. Det är därför ej sannolikt att en alternativ hyresmodell med 
fluktuerande hyror anses som lockande. Även om det tänkbart finns flera fördelar 
med rörliga hyror är det inte attraherande för dagens ägare. En sådan modell är mer 
opportunistisk än dagens och upplevs innebära större finansiella risker för 
fastighetsägaren. Det kräver därför med all sannolikhet mer riskvilligt kapital på 
marknaden för samhällsfastigheter för en sådan förändring ska anses som lukrativ. 
 
Om ett framtidsscenario innebär att fler typer av investerare söker sig till branschen, 
kan det tänkas att fler typer av hyreskontrakt kan komma att bli accepterade och 
därmed tillämpbara. Då skolor och äldreboende historiskt bedrivits i kommunal regi 
har incitamenten och processerna inom de privata bolagen präglats av 
kommunpolitik.  
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Kapitel 10. Slutsatser 
 

10.1 Hyresrelationer, inverkan på hyressättningen 
 
Marknaden för samhällsfastigheter skiljer sig markant från den kommersiella 
marknaden eftersom hyresgästernas verksamhet är skattefinansierad. Det leder till 
att det finns flera kombinationer av hyressituationer mellan fastighetsägare och 
hyresgäst. Orsaken är att det finns både privata och kommunala aktörer som ägare 
och utförare. Under studien har det framkommit att de ekonomiska incitamenten och 
målen skiljer sig markant åt mellan privata och kommunala aktörer, vilket visat sig få 
stor inverkan på hyressättningen.  
 

10.2 Hyressättning, tillvägagångssätt och resonemang  
 
Vid utformningen av hyreskontrakten och hyresnivån är den mest avgörande faktorn 
kombinationen av fastighetsägare och utförare. När både verksamheten och 
fastigheten ägs och drivs i kommunal regi görs in respektive utbetalningen av 
hyrorna hos samme aktör. Detta frammanar inte marknadshyror. Kommunala hyror 
följer antingen självkostnadsprincipen, vilken endast täcker de löpande kostnaderna 
för fastigheten, eller försöker återspegla marknaden genom att vara 
marknadsmässiga. Studien har påvisat en trend där kommuner väljer att övergå till 
marknadsmässiga hyror. I samband med detta höjs ersättningen till utförarna för att 
på så vis undvika behov av extra lokalbidrag till utförare som har privata 
fastighetsägare. En ytterligare anledning är att självkostnadsprincipen innebär att 
fastighetsägarens intäkter inte fullt ut representerar de långsiktiga kostnaderna och 
underhållet riskerar att bli eftersatt.  
 
Om fastigheten tidigare varit kommunalt ägd finns det för privata fastighetsägare ett 
direkt samband mellan hyran och försäljningspriset. Högre försäljningspris ger högre 
hyror, eftersom den nye fastighetsägaren har avkastningskrav på sina investeringar 
och hyresförhandlingen sker som del av utförsäljningen.  
 
Relationen mellan försäljningspriset och hyran leder till en problematisk situation vid 
hyreskontraktets slut då referenshyrorna riskerar variera kraftigt. Detta beroende 
delvis på fastighetens skick vid försäljningen men främst på kommunens initiala 
kapitalbehov. Hyran indexeras sedan med KPI för att ha en realt konstant hyra över 
den långa kontarksperioden. En homogen hyresnivå kan därför inte uppnås genom 
att använda referenser från andra fastigheter. Istället för att basera det på 
referenshyror bör de baseras på hyresgästens betalningsförmåga.  
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10.3 Hyresgästernas betalningsförmåga 
 
Under datainsamlingen har det visat sig vara både möjligt och mest effektivt att 
använda sig av en relativ betalningsförmåga som härleds genom nyckeltal. Detta då 
det är tillsynes svårt att fastställa en precis betalningsförmåga för skolor och 
äldreboenden i varje enskild kommun. Skillnaderna i hur kommunerna väljer att 
finansiera verksamheterna med olika delposter gör det svårt att få en adekvat 
översikt över hela samhällsfastighetsbeståndet. 
 
Det alternativa sättet att uppnå en marknadshyra blir då genom att jämföra och 
analysera nyckeltal baserade på intäkterna. Etik och långsiktigt hållbara hyresnivåer 
för samtliga parter skall även beaktas. Det är en väsentligt lättare metod och som 
dessutom ger riktvärden. Det innebär möjligheter att jämföra verksamheter och 
fastigheter emellan, baserat på dess egenskaper. 
 
Exempel: Ett genomsnittlig äldreboende har efter en empirisk studie visat sig gå i 
konkurs om hyran motsvarar 25 procent av verksamhetens intäkter. Det har dock 
visat sig att både fastighetsägare och utförare möter sina avkastningskrav vid en 
hyresnivå om ungefärligen 20 procent av intäkterna. Det bör då nämnas att 
fastighetsägaren har tagit sig an en större finansiell risk än utföraren vilket till viss del 
kompenseras vid denna nivå. Det blir därmed en rimlig och långsiktigt hållbar 
avkastning för båda parter. Samma nyckeltal är applicerbara även för skolor. 
Skillnaden i kalkylen för utföraren är något mindre pressad eftersom en skola 
kortvarigt kan klara hyreskostnader motsvarande 25 procent av intäkterna.  
 

10.4 Summering av hyrespåverkande faktorer 
 
Under studiens gång har det visat sig att fastighetens, fastighetsägarens och 
hyresgästens egenskaper samt hyresgästens betalningsförmåga har avgörande 
inflytande på hyressättningen. 
 
Effektivitet och läge är nyckeltal som får stor inverkan. En skola i ett centralt läge har, 
om lokalerna möjliggör det, större möjlighet att ta emot något fler elever på samma 
yta. Det riskerar att resultera i fler elever i varje klass men vägs till viss del upp av 
andra positiva faktorer som det mer fördelaktiga läget innebär. Attraktivare läge kan 
underlätta rekryteringen av bra medarbetare. Detta sätt att öka intäkterna har flera 
insatta personer i studien kunnat intyga som frekvent förekommande. Om hyran 
baseras på nyckeltal påverkade av omsättningen kommer det resultera i att 
yteffektiva lokaler i centrala lägen kommer att få en högre hyra. Ineffektiva lokaler 
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som inte hjälper verksamheten att generera mer intäkter kommer därmed att kosta 
mindre.  
 

10.5 Möjligheter till alternativa hyresmodeller 
 
Fasta hyror har visat sig vara att föredra för de nuvarande fastighetsägarna. 
Anledningen är att deras finansiering kommer från kapitalkällor, exempelvis 
pensionsfonder, som värderar stabilitet och risk förhållandevis högt. Detta resulterar i 
sin tur i att något annat än fasta hyror ej kommer värdesättas hos investerare som 
idag ställer krav på stabila och fasta driftnetton. 
 
Med tiden kan dock en möjlighet vara att andra typer av kapital söker sig till 
branschen för samhällsfastigheter, vilket kan resultera i att andra typer av 
hyressättning börjar accepteras. En alternativ metod kan då vara 
omsättningsbaserade hyror som bättre fördelar affärsrisk mellan hyresgäst och 
hyresvärd. Båda parter kan härigenom få incitament till att på sikt skapa effektiva och 
attraktiva samhällsfastigheter.  
 
Att basera hyran på nyckeltal som andel av hyresgästens omsättning kan i dagsläget 
antas vara mest intressant för privata fastighetsägare. Dock finns ett flertal 
anledningar till varför även kommuner bör använda sig av liknande metoder. Om 
kommunala fastighetsägare använder sig av marknadsmässiga hyror visar 
indikationerna från de gjorda intervjuerna att även de och deras hyresgäster gynnas. 
Icke marknadsmässiga hyror riskerar leda till eftersatt underhåll. Det innebär risk för 
tillgångsnedskrivningar eller ökade avskrivningar. Kommunerna kan även göra bättre 
värderingar för dess tillgångar, baserat på vad de skulle inbringa vid en försäljning till 
den privata marknaden. 
 

10.6 Pågående trender  
 
Enligt ledande aktörer inom samhällsfastighetsbranschen genomgår den en 
expansionsfas som pekar mot att andelen privat bestånd kontinuerligt ökar. Sedan år 
2002 har marknaden för samhällsfastigheter ökat från 2 till dryga 10 procent idag. En 
mognadsfas antas vara uppnådd om 10 - 15 år. Det privata beståndet uppskattas då 
till omkring 30 procent av samtliga samhällsfastigheter i landet. 
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I takt med att expansionsfasen övergår i mognadsfas kan nya typer av kapital tänkas 
söka sig till marknaden. Ytterligare en konsekvens är att i takt med att befintliga 
kontrakt löper ut blir hyressättningen allt mer homogen. Huruvida branschen kommer 
att bli mer transparant eller ej är svårt att sia om. Däremot finns tydliga indikationer 
på att de privata fastighetsägarna framgent kommer att basera sina kalkyler på 
hyresgästernas betalningsförmåga. Det bör leda till en tydligare hyressättning, att 
likna vid marknadshyror. 
 

10.7 Förslag till vidare studier 
 
En naturlig fortsättning på denna uppsats vore att undersöka även resterande typer 
av samhällsfastigheter. Dessa fastigheter bedöms även dem vara så unika till sin 
utformning att de kräver en avskild studie.  
 
En bättre helhetsbild av hyressättningen inom de studerade områdena skulle också 
fås genom en studie av de privata fastighetsbolagens finansavdelningar. Det har 
visat sig under studiens gång att dessa har ett bestämmande inflytande på om 
hyressättningen ska ske med fast eller rörlig hyra. 
 
Vidare skulle en empirisk studie av nuvarande samhällsfastighetsbestånd vara till 
nytta, med målet att skapa fler nyckeltal, såsom mer exakta kvadratmeterhyror till 
fastigheter med vissa skick och/eller fastställa acceptabla samt kritiska nivåer för 
betalningsförmågan hos hyresgästerna. Detta skulle klargöra mer exakt var 
hyresgästens och fastighetsägarens kalkyler möts. 
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