
Fyra förslag för att stärka 
hyresrätten i Sundbyberg 

Hyresgästföreningen Sundbybergs förslag till 
ägardirektiv för Förvaltaren



I maj 2017 utsågs Sundbybergs stad för andra gången inom loppet av tre år till Årets superkommun 
av tidningen Dagens Samhälle. Av motiveringen framgår att ”Det mesta strävar uppåt i Sundbyberg. 
Invånarantalet, husen och tillväxten.” Men det är inte hela sanningen och trots en byggboom står kom-
munen inför stora utmaningar när det kommer till bostadsförsörjningen.

Det står över 50 000 personer i bostadskön hos det kommunala bostadsbolaget Förvaltaren och trycket 
växer. Enligt bostadsbolagets egna statistik tog det i genomsnitt 19 år att få en lägenhet i Sundbyberg 
2018.[1] För bostadssökande som inte har tillräckligt med kötid och inte har råd att köpa är andrah-
andskontrakt det enda alternativet, men det är dyrt. Statistik framtagen av Qasa, Hemnets tjänst för 
andrahandsuthyrning av bostäder, visar att snitthyran för ett andrahandskontrakt för en 1:a i Sundby-
berg är ca 9 500 kronor i månaden.[2] 

Bostadsbristen innebär inte bara längre kötider och högre hyror, utan också ökad trångboddhet och 
hemlöshet. Enligt Boverkets rapport 2016 om trångboddheten i storstadsregionerna bodde 22,5 procent 
(8 596) av folkbokförda i Sundbyberg under förhållanden som möter definitionen för trångboddhet.[3] 
Antalet hemlösa i kommunen har också ökat och 2017 var närmare 217 personer i Sundbyberg hemlö-
sa[4], en tredubbling sedan 2011.[5]

Trots den ökande bostadsbristen saknar Sundbybergs stad en handlingskraftig plan för att förbättra och 
utöka beståndet av hyresrätter. Istället för att använda Förvaltarens överskott för nödvändigt underhåll 
och nyproduktion har Sundbybergs stad använt det för att täcka budgetunderskottet och finansiera 
annan verksamhet i kommunen. Mycket av överskottet har dessutom tagits ut genom att kommunen 
avsiktligt kringgått lagen (2010:879) om kommunala bostadsaktiebolag. Lagen begränsar hur mycket 
vinst som får tas ut från allmännyttiga bostadsbolag.
 
Totalt plockade Sundbybergs stad ut över 340 mkr från Förvaltaren 2017-2018, utöver aktieutdelnin-
gen. Samtidigt yrkade Förvaltaren på en hyreshöjning på 2,2% för 2019 för att täcka 12 mkr i ökade 
kostnader. Detta är orimligt. Hyresgäster kan inte fortsätta att betala kommunens underskott samtidigt 
som deras fastigheter förfaller på grund av eftersatt underhåll. Det är dags för en ändring.
 
Med rätt styrning och stöd kan Förvaltaren hjälpa Sundbyberg att bli en “superkommun” för alla. Till 
att börja med behöver Sundbyberg fler hyresrätter, inte färre,  och utförsäljningarna och ombildningarna 
måste upphöra. Nedanstående förslag till åtgärder bygger på det bostadspolitiska program som Hyres-
gästföreningen i Sundbyberg har utformat, med fokus på ägardirektivet för det kommunala bostadsföre-
taget Förvaltaren. Programmet innehåller följande fyra punkter: 

1.      Bygg fler hyresrätter
2.      Rädda hyresrätten och stoppa ombildningar
3.      Ta bort dubbelbeskattningen av hyresgäster
4.      Stöd hyresgästerna genom att återupprätta avtalet om boinflytande
5.      Fortsätter att utveckla samrådsprocessen vid renoveringar

Ingen superkommun för hyresgäster
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Enligt den senaste befolkningsprognosen beräknas staden växa från 47 500 (år 2016) till cirka 77 000 
invånare år 2030. En stor del av befolkningstillväxten beror på att 15 000 nya bostäder planeras att 
färdigställas i kommunen mellan 2017 och 2031.[6]. Många Sundbybergsbor, framförallt hyresgäster, 
kommer dock inte ha råd att flytta in vare sig i de nya bostadsrätterna eller hyresrätterna.
 
Medianinkomsten efter skatt är 21 000 kr/mån i Sundbyberg och 11 procent av befolkningen i kom-
munen, nästan 5 000 personer, tjänar mindre än 60 procent av medianlönen[7]. Många av dem är 
hyresgäster. Även om inkomsterna på det stora hela ökar i kommunen, kommer antalet köpsvaga att 
öka mest de närmaste åren, framförallt äldre i åldersgruppen 80-89 år (en ökning med 124 procent) och 
ungdomar mellan 16-18 år (en ökning med 100 procent).[8]

Genomsnittspriset för en bostadsrätt i Sundbyberg år 2019 är 53 000 kr/kvm, och kan vara upp till 
dubbelt så högt för nyproducerade lägenheter.[9]  Hyrorna i nyproducerade hyresrätter med presum-
tionshyror eller egensatta hyror är inte mycket lägre än månadskostnaderna för en bostadsrätt, inklusive 
räntekostanderna på lån. Hyresgäster missgynnas dessutom av skattesystemets utformning, framförallt 
bostadsrättsägarens avdragsrätt för ränteutgifter. Förra året var det cirka 2 400 kronor dyrare per månad 
att bo i en nybyggd hyresrätt jämfört med att bo i ett nybyggt småhus med äganderätt eller i en bostads-
rätt.[10]
 
Det är bra att Förvaltaren planerar att bygga 800 nya bostäder under de närmaste tre åren, även om det 
inte är tillräckligt. Hyresgästföreningen har dock inte noterat några formuleringar om att bygga med 
investeringsstöd eller några ambitioner om att bygga med Sabo:s ramavtal för ”Kombohus” eller SKL:s 
motsvarande ramavtal. Sådana satsningar skulle underlätta för de grupper av unga, studenter och andra 
bostadssökande att få en bostad med rimligare hyra än dagens nyproduktionshyror. Det skulle också ge 
Förvaltaren möjligheten att bygga mer nyproduktion.

Hyresgästföreningen Sundbyberg vill att det nya styret i kommunen:

• Strävar efter att minst hälften av alla nya lägenheter som byggs i kommunen ska vara hyresrätter och 
att andelen hyresrätter i kommunen ska öka under mandatperioden. 

• Utreder möjligheten att använda statligt investeringsstöd och Sabo:s kombohus eller SKL:s motsva-
rande ramavtal för att bygga fler och billigare hyresrätter

1. Bygg fler hyresrätter!
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Förvaltaren har under det senaste årtiondet sålt över 2 500 lägenheter för ombildning till bostadsrätter, 
och ytterligare 1 200 av bolagets hyresgäster har fått erbjudande om att köpa sin lägenhet. Ombildnin-
gen 2017 av Terränglöparen 9 med 463 lägenheter var den enskilt största ombildningen i Sundbyberg 
och förmodligen en av de största genom tiderna i Sverige. Lägenheter som tidigare erbjöd ett relativt 
billigt och bra boende, säljs nu för 30 000 - 50 000 kr/kvm på Hemnet.
 
Förvaltaren har nu bara 6 939 hyreslägenheter kvar och om ombildningarna fortsätter i samma takt som 
nu kommer Förvaltaren att försvinna som en stor och viktig bostadsaktör. Det är en oroväckande trend. 
Förvaltaren är det enda bostadsbolaget i kommunen som enligt lag måste främja bostadsförsörjningen i 
kommunen och dessutom erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande.
 
Sundbybergs stads budget 2019 fastställer att “Ombildningar som har strategisk betydelse för andra 
fastighetsaffärer i koncernen kan genomföras, med beaktande av att det totala antalet hyresrätter under 
mandatperioden inte ska minska.”[11] Det är bra att det nya kommunfullmäktige inte vill att det totala 
antalet hyresrätter ska minska, men det räcker inte. Andelen hyresrätter måste öka under de närmaste 
åren. 

Hyresgästföreningen Sundbyberg vill att det nya kommunfullmäktige fastställer i ägardirek-
tivet till Förvaltaren att bolaget inte ska avyttra sitt bestånd genom ombildning eller försälj-
ning.  Kommunen har inte råd att förlora fler hyresrätter. 

2. Rädda hyresrätten, stoppa ombildningar!
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3. Ta bort dubbelbeskattningen av hyresgäster
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I lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, finns bestämmelser 
om begränsning av värdeöverföringar. Begränsningen innebär att ett allmännyttigt bost-
adsbolags värdeöverföringar, exempelvis vinstutdelning till moderbolag, inte får överstiga 
ett visst belopp. Det finns dock några undantag från begränsningarna. Sundbyberg stads 
har använt sig av dessa undantag och dessutom hittat nya sätt att kringgå lagen vid  
försäljningar för att maximera vinstuttaget ur det kommunala bostadsbolaget. 

 
Följ lagen vid försäljningar!

Ett av undantagen i lagen är 4 §  om nettoöverskott som uppkommit vid avyttring av fastigheter. Lagen  
stipulerar att när det gäller överskott från avyttringar får värdeöverföringen till kommunen inte överstiga 
hälften av nettoöverskottet (alltså hälften av reavinsten från försäljningen). Men Sundbybergs stad har 
hittat ett sätt att kringgå lagstiftningen.

Under 2017 avyttrades Basaren 1 och Muraren 9 internt inom Sundbybergs stadshus AB koncernen till 
systerbolaget Lokalfastigheter i Sundbyberg AB för 187 mkr.  Överlåtelserna skedde till bokfört värde 
plus ett visst påslag, vilket understiger fastigheternas marknadsvärde. Fastigheterna har senare, under 
hösten 2018, sålts till den privata hyresvärden Balder AB för 440 mkr vilket motsvarar marknadsvärdet.
[12]
 
Terränglöparen 9 och Kartan 1 i Hallonbergens centrum såldes på ett liknande sätt under 2018 till 
Balder AB. Vi vet inte den slutliga köpeskillingen för Kartan 1, men vi vet att Kartan 1 såldes från 
Förvaltaren till Lokalfastigheter för 239 mkr. Två oberoende externa värderingar bedömde samtidigt att 
fastigheten var värd 463 mkr.[13]

Genom att sälja fastigheter internt innan extern försäljning äger rum kan Sundbybergs stad kringgå 
utdelningsbegränsningarna i 4 § allbolagen. I praktiken innebär det att istället för att vara begränsad till 
hälften av reavinsten kan Sundbybergs stad plocka ut hela reavinsten. Försäljningen av Basaren 1 och 
Muraren 9 gav 250 mkr i reavinst och försäljningen av Kartan 1 gav en reavinst om 224 mkr om fas-
tigheten såldes för marknadsvärdet. Om Förvaltaren hade fått behålla hälften av reavinsten innebar den 
interna försäljningen av dessa fastigheter en total förlust av minst 237 mkr.

Det verkar dessutom som ett liknande försäljningsknep har använts vid ombildningar. När Violen 2 
i Ör ombildades 2017 såldes fastigheten internt från Förvaltaren till Lokalfastigheter Sundbyberg till 
2016 års marknadsvärde om 334 mkr. Försäljningen innebar en total reavinst om 286 mkr varav För-
valtaren fick hälften. Lokalfastigheter sålde sen fastigheten för 429 mkr till brf Logen och gjorde en 
reavinst om 95,9 mkr, som gick direkt till kommunen.[14]
 
De interna försäljningarna till Lokalfastigheter Sundbyberg är inte olagliga men de står inte heller för ett 
bra eller långsiktigt sätt att driva ett fastighetsbolag. Beslutet att sälja via systerbolag försämrar allmän-
nyttans ekonomi på såväl kort som lång sikt och pengar som skulle kunna användas till att bygga hyres-
rätter och förbättra Förvaltarens hyresbestånd går istället till kommunen för andra ändamål. Till skillnad 
från extrautdelning kan överskottet användas till vad som helst. 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2010879-om-allmannyttiga-kommunala_sfs-2010-879


5

Hyresgäster ska inte finansiera kommunens socialbudget 

En annan av begränsningarna i lagen är 5§ om överskottet används för åtgärder inom ramen för kom-
munens bostadsförsörjningsansvar, som främjar integration och social sammanhållning. Hyresgäst-
föreningen Sundbyberg är inte emot att överskott används för bostadsförsörjning och satsningar som 
direkt gynnar hyresgäster, men anser att andra sociala satsningar i kommunen bör finansieras av skatte-
kollektivet och inte av hyresgästerna i Förvaltaren.

Vi är extra kritiska till när 5§ används som ett sätt att täcka budgetunderskott. År 2017 gick super-
kommunen Sundbyberg back med 48,8 mkr. För att täcka förlusten beslöt kommunfullmäktige den 27 
november 2017 att ta ut 57 mkr i extra utdelning från Förvaltaren.[15] Det framgår inte mer än i vaga 
ordalag om vad för slags åtgärder det handlar om och redovisningen saknar en närmare beskrivning av 
på vilket sätt dessa åtgärder ska främja integration och social sammanhållning.
 
I praktiken innebär denna extra utdelning till kommunen en dubbelbeskattning av hyresgästerna i 
Förvaltaren, eftersom de redan bidrar till kommunens finansiering genom kommunalskatten. Det bidrar 
också till att försämra allmännyttans ekonomi genom att lämna mindre pengar till underhåll, renover-
ingar och investeringar. 



I flera år har Hyresgästföreningen Sundbyberg haft ett boinflytandeavtal med Förvaltaren. Boinflytan-
davtal är vanliga och Hyresgästföreningen har idag avtal om boinflytande för 602 806 lägenheter i 
allmännyttan och 128 597 lägenheter hos privata hyresvärdar.  Hyresgästföreningen tecknar boinflytan-
deavtal med bostadsbolagen för att hyresgäster ska få inflytande i sitt bostadsområde.

Utgångspunkten i dessa avtal är att Hyresgästföreningen och bostadsbolagen har ett gemensamt ans-
var för boendemiljön och att de boendes medverkan är nödvändig för att uppnå goda förhållanden i 
bostadsområdena. Medel från boinflytandeavtalet med Förvaltaren har gjort det möjligt för hyresgäster 
att nyttja lokaler och bedriva verksamhet i sina bostadsområden såsom bomöten, utflykter, och andra 
aktiviteter för att stärka boendegemenskapen.
 
I februari 2018 sade Förvaltaren upp boinflytandeavtalet med Hyresgästföreningen. Det var från bör-
jan meningen att avtalet skulle omförhandlas under sommaren, men i augusti kom beskedet att det 
inte skulle bli något nytt boinflytandeavtal. Istället vill Förvaltaren att vi ska söka något som kallas för 
”bopeng” för varje enskild aktivitet. 

Det nya ”bopeng-systemet” kommer göra det svårare för hyresgäster att nyttja fritidsmedel och lokaler. 
Det kommer också undergräva hyresgästernas kollektiva inflytande på det allmännyttiga bostadsbolaget 
och göra det svårare för Hyresgästföreningen att planera långsiktig verksamhet i Sundbyberg. Vi vill ha 
ett nytt boinflytandeavtal så att vi kan fortsätta bedriva vår verksamhet i Sundbyberg.

4. Stöd hyresgästerna, återupprätta  
avtalet om boinflytande

5. Fortsätter att utveckla samråd vid  
renoveringar

Många av Förvaltarens fastigheter är i behov av upprustning. Kommande renoveringar gäller allt från 
akuta tekniska brister såsom byte av vatten- och avloppsstammar, till standardförbättringar av gårdar, 
fasader och garage. Det är bra att Förvaltaren erbjuder olika nivåer vid renoveringar, men många hyres-
gäster har fortfarande svårt att betala hyreshöjningarna, trots olika hyresnivåer. Vi vill att Sundbyberg 
antar en nollvision när det gäller flytt på grund av hyreshöjningar i samband med upprustningar.
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https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/qasa/uploads/press/pressrelease_Stockhoms-hyreskarta-marknadshyra-for-bostader-i-Stockholm(2016.06.03).pdf
https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2016/trangboddheten-i-storstadsregionerna.pdf
http://www.sundbyberg.se/register/filedownload?documentId=598084
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/hushallens-ekonomi/inkomster-och-inkomstfordelning/inkomster-och-skatter/
http://www.sundbyberg.se/register/filedownload?documentId=598084
https://www.hyresgastforeningen.se/globalassets/globalt-innehall/rapporter/balanserade-ekonomiska-villkor.pdf
https://www.sundbyberg.se/register/filedownload?documentId=658670
http://www.sundbybergsstadshus.se/lokalfastigheter-saljer-muraren-9-och-basaren-1/
https://www.sundbyberg.se/download/18.2a057ebc1597e1ae5af51767/1484047048342/F%C3%B6rs%C3%A4ljningsprospekt%20Hallonbergen%20Sundbyberg%20NAI%20Svefa%2020170110.pdf
https://www.forvaltaren.se/Global/DisplayDocument.ashx?guid=e35119d6-3cc2-4180-9a91-58831e4998b06
https://www.forvaltaren.se/Global/DisplayDocument.ashx?guid=61582b43-158e-4287-b915-2c7ae434e66f

