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1. INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund 
 

Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som omfattar hur allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag ska förvaltas trädde i kraft 2011. Bruksvärdessystemet som innebär att hyran ska 

motsvara allmännyttans självkostnader ersätts med affärsmässiga principer. Konsekvensen blir att 

bruksvärdesregleringen från 1970-talet försvinner och kommunala bostadsaktiebolag ska nu drivas 

med marknadsmässiga avkastningskrav. Lagen gör även avsteg från kommunallagen angående 

självkostnadsprincipen och förbudet mot att driva företag i vinstsyfte. (SFS 2010:879) 

Den nya lagen är en anpassning av EG rättens konkurrensrättsliga regler. En utredning som Ernst & 

Young gjorde åt Fastighetsägarna 2005 kom fram till att kommunala bostadsföretag fick omfattande 

stöd av kommuner genom direkta bidrag, att kommuner åtar sig att vara borgenärer åt 

bostadsföretag utan att kräva marknadsmässig ersättning och att kommuner avstår 

marknadsmässiga avkastningskrav på eget kapital. (SOU, 2008, s. 161) 

Två val kunde göras för att anpassa lagstiftningen till EG rätten. Antingen kunde “social housing” 

(statliga bidrag till de mest behövande) införas, eller så måste de kommunala bolagen bli jämställda 

med privata aktörer. Holland som sedan länge haft “social housing” har problem där max inkomst för 

bostad i allmännyttan skapat inkomstbevakning men också bostadsproblem för medelklassen. 

Anpassningen till det andra alternativet som Sverige valde har gjort att allmännyttan inte längre är 

hyresnormerande. Kommuner får inte heller gynna sina bostadsbolag och bolagen måste ge 

avkastning. (Wikstrand, 2011) 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Innan den nya lagen (SFS 2010:879) tillkom pågick en debatt angående hur de kommunala 

bostadsföretagen skulle drivas. Tre intressenter kände sig orättfärdigt behandlade. 

Hyresgästföreningen hävdade att de kommunala bostadsföretagen felaktigt delat ut för mycket 

pengar till sina ägare, kommunerna. SKL (Sveriges kommuner och landsting) menade att kommunala 

bostadsföretagens handlingsfrihet är inskränkt och strider mot den kommunala självstyrelsen. 

Fastighetsägarna argumenterade för att de kommunala bostadsföretagen inte drivs marknadsmässigt 

och att det enligt EG-rätten betyder att kommunerna ger sina bostadsföretag otillåtet statsstöd.  

(SOU, 2008, s. 63-64) 

 

SFS (2010:879) säger att ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva verksamheten 

enligt affärsmässiga principer. Affärsmässiga principer är dock ett begrepp med många innebörder 

och ibland är det oklart exakt vad debattörer avser. Det finns därför anledning att klargöra vad 

begreppet innebär och vi frågar oss därför: 

 

Vad innebär egentligen affärsmässiga principer för de kommunala bostads-

aktiebolagen? 
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I en artikel skriver Ohlsson (2011) om Karlstads Bostad AB som har fått nya ägardirektiv med mer 

handlingsfrihet. Ägardirektiven är att bli mer affärsmässiga och ett led i detta har Karlstad Bostad AB 

tolkat det som att ombilda hyresrätter till bostadsrätter. Kommunstyrelsens ordförande i Karlstads 

kommun, Per Samuel Nisser, menar att de har fått verktygen att bli mer affärsmässiga.   

Flens Bostad AB har fått nya ägardirektiv från Flens kommun. Uppdraget har skrivits om för att 

anpassas till EU-rättens konkurrensregler och på så sätt få en fungerande bostadshyresmarknad där 

privata och kommunala aktörer har likvärdiga förutsättningar. Det långsiktiga avkastningskravet är 2 

procent av driftnetto före finansiella poster. Resultatet efter finansiella posterna går jämt ut och på 

så sätt kommer företaget aldrig att ge kommun avkastning på investerat kapital. Krister Nilsson, VD 

för Fastighetsägarna Mellansverige menar att avkastning med noll i resultat till kommun inte är 

förenligt med affärsmässiga principer. Det är varken rättvist mot kommuninvånarna som äger 

bolaget eller mot privata fastighetsägare som driver konkurrerande verksamhet med 

marknadsmässiga avkastningskrav. (Nilsson, 2011) Det finns anledning att klarlägga vilka förändringar 

som den nya lagstiftningen får för bolagen. Vi frågar oss: 

 

Vilken skillnad blir det att driva kommunala bostadsaktiebolag enligt den nya lagen? 

 

Nordlund och Lundström (2011) påpekar att tolkningen av begreppen affärsmässiga principer och 

marknadsmässiga avkastningskrav kommer att få stor betydelse för hyresbostadssektorn. Bedöms 

dessa två nyckelbegrepp med nedskrivningsreglerna för anläggningstillgångar inom 

externredovisningen så kan bostadsföretag på svagare marknader vänta sig problem. Deras tolkning 

av begreppet affärsmässiga principer är att de kommunala bostadsföretagen ska bedrivas 

huvudsakligen efter samma principer som likartade långsiktiga privata företag. Det innebär bland 

annat att företagen behöver noggrant utarbetade bedömningar av lönsamhet innan de genomför 

nyproduktion eller olika typer av renoveringsåtgärder. Att medvetet genomföra företagsekonomiskt 

olönsamma åtgärder är inte affärsmässigt. Detta leder oss till frågan: 

 

Vilken påverkan får applicerandet av affärsmässiga principer på kommunala 

bostadsaktiebolags ekonomistyrning? 
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1.3 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad det innebär för de kommunala bostadsaktiebolagen när 

dessa måste drivas enligt affärsmässiga principer och vilka konsekvenserna blir. 

 

1.4 Avgränsning 
 

Uppsatsen har avgränsats till att undersöka de tre kommunala bostadsaktiebolagen Mimer AB, Telge 

Bostäder AB och Eskilstuna Kommunfastigheter AB. Anledningen till att dem valts ut är för att dem 

verkar på liknande marknad inom Mälardalsregionen. Mer om denna avgränsning i uppsatsens 

metodavsnitt. 

 

1.5 Målgrupp 
 

Denna uppsats inriktar sig de personer som direkt eller indirekt påverkas av den nya lagen, för att 

öka förståelsen för vad den innebär. 

 

1.6 Disposition 
 

2. Metod

• I metoden beskrivs studiens tillvägagångssätt för undersökningen, typ av undersökning
samt beskrivning av urval och datainsamling. Kaptlet avslutas med en metoddiskussion.

3. Referensram

• Det här avsnittet redovisar referensramen. Den redogör bakgrunden till lagens uppkomst,
hur den kan tolkas i olika frågor samt en intervju med PWC.

4. Uppfattningar om affärsmässiga principer i tre kommunala 
bostadsaktiebolag

• Studiens empiridel innehåller en sammanställning av intervjuerna. Intervjuerna är
uppdelade i olika frågor där svaren från de kommunala bostadsaktiebolagen jämförs för
att se likheter och skillnader.

5. Analys

• Studiens empiridel återkopplas till referensramen i kapitel tre samt empiridelen i kapitel
fyra för att se skillnader och likheter.

6. Diskussion och slutsats

• I det här avsnittet presenteras studiens resultat samt förslag på vidare forskning.
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2. METOD 
 

Kapitlet tar upp tillvägagångssättet för studien, typ av undersökning samt beskrivning av urval och 

datainsamling. Kapitlet avslutas med en metoddiskussion. 

 

2.1 Undersökningsmetod 
 

En kvalitativ studie är gjord för att få en bredare bild av vad affärsmässiga principer innebär för 

allmännyttan. Det menas att datainsamlingen fokuserar på “mjuka data” i form av kvalitativa 

intervjuer och tolkande analyser (Patel & Davidson, 2003, s. 14). Det finns svårigheter i att endast 

undersöka finansiella data för att se vilka konsekvenserna blev av den nya lagen (SFS 2010:879) när 

det gäller redovisningen. Då affärsmässiga principer kan tolkas på olika sätt, valdes personliga 

intervjuer som metod, för att få en tydligare bild av de kommunala bostadsaktiebolagens införande 

av affärsmässiga principer. 

 

Affärsmässiga principer kan ses som överordnat begrepp för hur ett kommunalt bostadsaktiebolag 

ska drivas. Begreppet har brutits ned till de viktigaste beståndsdelarna som ansetts vara 

borgenavgift, ränta, avkastningskrav från kommun och bolagen, hyressättning med mera enligt SOU 

(2008) och Proposition (2009). Dessa delar sammanställs för att få en tydlig bild av konsekvenserna 

av affärsmässiga principer, ett så kallat holistiskt synsätt (Patel & Davidson, 2003, s. 30). 

Förståelsen av begreppet affärsmässiga principer har gjorts likt den hermeneutiska spiralen (Patel & 

Davidson, 2003, s. 30-31). Ny förståelse av begreppet affärsmässiga principer har lett fram till ny 

tolkning och ny text. Växelverkan mellan den teoretiska referensramen och respondenternas svar har 

skapat en ökad förståelse för delarna vilket skapat en ny tolkning av helheten, d.v.s. begreppet 

affärsmässiga principer i allmännyttan.   

 

2.2 Datainsamling 
 

Fler och fler debattartiklar dök upp år 2011 som handlade om den nya lagen och allmännyttans 

förhållande till affärsmässiga principer vilket väckte intresse för ämnet. Fördjupning har gjorts inom 

ämnet genom att studera förarbeten till lagtexten och själva lagtexten. Artiklar som tar upp för- och 

nackdelar med den nya lagen samt diskuterar kring den nya lagen har även inhämtats. Förarbeten 

och den nya lagen har hämtats från riksdagens och regeringens webbplatser och artiklar har sökts i 

databasen “Retriever Researcher”. Sökorden som har använts har varit “affärsmässiga principer” och 

“allmännyttan” både i kombination och självständigt. En intervju med Peter Söderman på PwC 

utfördes för att stärka upp referensramen med information som inte gick att finna i litteraturstudien. 
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2.2.1 Val av bostadsföretag 
 

Urvalet är tre kommunala bostadsaktiebolag inom det geografiska området i Mälardalsregionen. De 

valdes ut för att närheten underlättade för möjligheten till personliga intervjuer. Att tre bolag valdes 

var att få en bra jämförelse av hur de har tolkat affärsmässiga principer men också för att få 

hanterbar information. De utvalda företagen är: 

 

Bostadsaktiebolaget Mimer 

org. nr 556019-3384 (www.mimer.nu) 
Mimer grundades 1920 och var ett aktiebolag redan från start med bl.a. ASEA som ägare. 1937 

förvärvade Västerås stad samtliga aktier och har sedan dess varit ett helägt aktiebolag av staden. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Västerås där ägardirektiven fastställs vart fjärde år. Mimer 

äger och förvaltar 234 fastigheter med 11 029 lägenheter och 869 lokaler. Totalt har Mimer 21 339 

boende i lägenheterna. Ytan för hyresbostäderna upptar 764 242 kvadratmeter. Varje fastighet 

värderas varje år och hade i oktober 2011 ett marknadsvärde på 7,1 miljarder kronor och ett bokfört 

värde på 4,8 miljarder kronor. (Mimer AB, 2012)  

 

Eskilstuna Kommunfastigheter AB 

org. nr 556499-5909 (www.kfast.se) 
Eskilstuna Kommunfastigheter AB grundades 1994 och ägs till 100 procent av Eskilstuna 

Kommunföretag AB. Eskilstuna Kommunfastigheter AB äger och förvaltar 5800 lägenheter, 140 000 

kvadratmeter industrilokaler och 0,5 miljoner kvadratmeter kommunala lokaler.  Bokförda värdet 

anläggningstillgångar enbart moderbolaget Eskilstuna Kommunföretag AB var 2011 1,8 miljarder där 

marknadsvärdet för fastigheterna bedöms till 3,2 miljarder. (Eskilstuna Kommunfastigheter AB, 2012)  

 

Telge Bostäder AB 

org. nr 556411-0616 (www.telge.se) 

Telge Bostäder AB grundades 1990 och ägs till 100 procent av Telge (i Södertälje) AB. Telge Bostäder 

AB äger och förvaltar ca 10 100 bostäder i Södertälje Kommun. Fastighetsbeståndets totala yta 
uppgår till ca 731 000 kvm varav bostadsytan utgör ca 681 700 kvm. Bokföra värdet på 

anläggningstillgångar var 3,6 miljarder kronor i slutet av 2011. (Telge Bostäder AB, 2012) 

 

Urvalet som har gjorts anses som ett strategiskt urval. Likheten med urvalet i populationen är att de 

har genomgått fenomenet som studeras och har liknande förutsättningar. (Forsberg & Yvonne, 2008, 

s. 141) 

 

2.2.2 Val av respondenter 
 

Den första kontakten med respondenterna på de kommunala bostadsaktiebolagen gjordes via e-

post. De svarade snabbt och svaren var positiva vilket gjorde att personliga intervjuer bokades 

omgående. Respondenterna på Mimer AB och Telge Bostäder AB har befattningen VD (Verkställande 

direktör), medan respondenten på Eskilstuna Kommunfastigheter AB har befattningen Ekonomichef. 

De valdes ut för att de ansågs inneha den kunskap om hur bolagen tillämpar den nya lagstiftningen 

som krävdes för vår studie. (Se tabell 1) 
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PWC kontaktades också genom e-post, även där var svaret positivt och tid för personlig intervju 

kunde bokas. Respondenten på PWC Peter Söderman valdes ut för att han besitter bred kunskap om 

den nya lagen och föreläser för SABO. Han har även gett ett annat perspektiv på vad lagen innebär än 

de kommunala bostadsaktiebolagen som utomstående granskare. Söderman har dessutom berättat 

hur de granskar redovisningen och om förändringar i redovisningen. 

 

Tabell 1, Studiens respondenter. (Egen bearbetning) 

Företag Respondent Befattning Intervju 

Bostadsaktiebolaget Mimer 

AB 

Fredrik 

Törnqvist 

VD Personlig Intervju 

2012-04-24 

Telge Bostäder AB Eva Nygren VD Personlig Intervju 

2012-04-30 

Eskilstuna 

Kommunfastigheter AB 

Kerstin 

Johansson 

Ekonomichef Personlig Intervju 

2012-05-16 

PWC Peter 

Söderman 

Auktoriserad 

Revisor 

Personlig Intervju 

2012-05-03 

 

2.2.3 Intervjuer 
 

Det finns olika typer av intervjuer som kan genomföras för en studie. Tabell 2 nedan tydliggör de 

olika typerna. Graden av standardisering förklarar frågornas inbördes ordning till varandra. Graden 

av strukturering förklarar graden av svarsutrymme den intervjuade får. 

 

Tabell 2, Olika typer av intervjuer 

 Hög grad av 

strukturering 

Låg grad av strukturering 

Hög grad av 

standardisering 

Enkät med fasta 

svarsalternativ 

Enkät eller intervju med öppna frågor 

Låg grad av 

standardisering 

Fokuserade intervjuer Journalistiska intervjuer (för 

kvalitativ analys av resultaten) 

Not: från Patel och Davidson, 2003, s 72 

 

Intervjumallen i bilaga 2 skickades i förväg till respondenterna för att de skulle få tid att förbereda sig 

men också för att svaren skulle bli genomtänkta. Ordningen på frågorna i bilaga 2 enligt tabell 2 kan 

anses som relativt standardiserade även om svaren från respondenterna ibland gjorde att frågornas 

inbördes ordning kunde variera och sänkte graden av standardisering. 

Respondenten gavs fritt utrymme att svara på frågorna och kan därför anses som låg grad av 

strukturering. Intervjuerna varade i drygt en timme. Transkriberingen av intervjuerna blev mellan 10-

14 A4 sidor. Under intervjuerna ställdes de övergripande frågorna först. Helheten togs först upp 
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genom frågan “Vad innebär affärsmässiga principer för er”. Alltefter bröts frågan ned i delarna efter 

en strukturerad intervjumall. Tekniken att ställa övergripande frågor först kallas för “tratt-tekniken”. 

Denna metod har fördelen att respondenten fritt får uttrycka sig. (Patel & Davidson, 2003, s 74) 

Under intervjuerna har negationer, ledande och långa frågor undvikits. Många av frågorna hade 

följdfrågor som “varför” eller “hur menar du” 

 

2.3 Analysmetod 
 
Begreppet affärsmässiga principer studeras med öppenhet och där analysen och slutsatser är högst 
subjektiva. Frågan kan ställas om det överhuvudtaget har blivit någon förändring av den nya lagen? 

De som är mest insatta i problemet är företagsledningen. Tolkning kommer att göras i analysfasen 

där begreppet kommer att försöka förstås utifrån respondenternas svar och den teoretiska 

referensramen. 

 

Litteraturstudier har gjorts i den teoretiska referensramen både för att få en förförståelse men även 

för att kunna jämföra med empirin, det vill säga de tre kommunala bostadsaktiebolagen som valts ut. 

Genom att pendla mellan teori och empiri har olika synvinklar tagits fram för att kunna ge en analys 

och slutligen ett resultat. 
 

2.4 Metoddiskussion 
 

För att öka validiteten i intervjuerna har frågorna varit tydliga och inte vinklade för att inte skapa 

missförståelse av frågan. Ljudupptagningar har utförts för att säkra transkriptionsprocessen och på så 

sätt öka reliabiliteten. Båda författarna har närvarat vid intervjuerna för att få sin egen uppfattning 

av svaren för att på så sätt kunna ge en korrekt analys men även för att ge en god bedömning av 

respondenterna. Ljudupptagning kan göra att de intervjuade blir mer återhållsamma i sina svar, men 

detta har inte upplevts då respondenternas befattning gör att de är vana att uttrycka sig. 

Respondenterna har själva lämnat sitt medgivande till ljudupptagning. 

 

Ingen återkoppling har skett till respondenterna eftersom det inte har ansetts nödvändigt, då svaren 

de gav var tydliga och lätta att förstå. Respondenterna har endast svarat hur de arbetar enligt 

affärsmässiga principer. Svaren har sedan jämförts mot varandra för att se likheter och skillnader. 

Det är väldigt mycket politik inblandat när det gäller hur kommunala bostadsaktiebolag ska drivas 

eftersom styrelsen är utsedda av kommunfullmäktige. Det kan leda till att svaren blir något 

nyanserade men respondenterna har ändå ansetts trovärdiga med raka och tydliga svar. 

 

Det är problematiskt att hitta kommunala bostadsaktiebolag med liknande förutsättningar när det 

gäller ekonomin, men generaliserbarheten kan ändå anses hög eftersom de arbetar utefter samma 

förutsättning, nämligen affärsmässiga principer. Slutsatser som dras från analysen kan därför anses 

som allmängiltig med hänsyn till avgränsningen. På grund av att ämnet är aktuellt och nytt var det 

svårt att hitta vetenskapliga källor. Trovärdigheten kan ändå anses hög då rapporterna från Lund och 

Lindström (2011) och SABO (2011), propositionen samt de lagar och förordningar som använts för 

studien anses tillförlitliga. 
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3. REFERENSRAM 
 

Detta kapitel redogör för den litteraturstudie som genomförts. Här redovisas även intervjun med 

Peter Söderman från PWC, för att klargöra de delar som inte återfanns i någon litteratur. 

 

3.1 Allmännyttan 
 
Det ursprungliga begreppet “allmännyttan” kan beskrivas med följande fyra punkter (Hedman, 2008, 

s. 7): 

 

● saknar vinstsyfte (självkostnadsprincipen) 

● kommunen är ägare 

● öppen för alla 

● har en hyresnormerande roll 

 

Enligt Statistiska centralbyrån ägde de kommunala bolagen 2008/2009 ungefär 900 000 lägenheter. 

Totalt finns cirka 300 kommunala bostadsföretag och de flesta av dem är medlemmar i SABO. (SOU, 

2008, s 78-80) Idag bor ungefär 1,5 miljoner svenskar i kommunala bolag. Bostadspolitiken har länge 

varit splittrad. De borgliga anser att kommuner inte ska driva fastighetsbolag. Låneskulder ska inte 

behöva belasta kommunens ekonomi. Det sociala ansvaret kan kommunen ta genom att samarbeta 

med privata värdar. Vänsterblocket menar att samhället ska äga fastigheter för att kunna ta det 

sociala ansvaret. Det innebär bostad åt alla, minskad segregation och att hyrorna hålls nere. 

(Högberg, 2003, s. 7) 

 

Allmännyttan har varit en viktig del i svensk bostadspolitik i nästan 70 år. Syftet med allmännyttan 

var att erbjuda hög standard av boende till alla och till skälig hyreskostnad. Allmännyttan skulle 

arbeta för integration och mot geografisk uppdelning av olika inkomstgrupper. Dåtidens allmännytta 

befann sig i ett industrisamhälle där befolkningen var en homogen grupp, väldigt utspridd och med 

många arbetstillfällen. Det skiljer sig mot dagens allmännytta som befinner sig i ett kunskapssamhälle 

med en befolkning som är urbaniserad och mångkulturell. Välfärden talas det mindre om och mer 

om avreglering, privatisering, valfrihet och individualisering. Fram till år 1995 utfördes besluten av 

bostadspolitiken i riksdagen, men efter inträdet i Europeiska Unionen måste hänsyn tas till direktiven 

som fattas där. (Lifvendahl, 2006, s. 4) 

 
3.2 Ny lag med affärsmässiga principer 
 
Ny lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (SFS 2010:879) ersätter den tidigare lagen 

om allmännyttiga bostadsföretag (SFS 2002:102), även kallad allbolagen. Genomgång av hur lagen 

kom till hänvisas till Bilaga 1. 

(följande stycke nedan hänvisas till SFS 2010:879) 
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Paragraf 1 definierar begreppet “allmännyttigt bostadsföretag”: 

“avses i denna lag ett aktiebolag som en kommun eller flera kommuner gemensamt har det 

bestämmande inflytandet över och som i allmännyttigt syfte” 

Vidare förklaras att verksamheten huvudsakligen ska förvalta fastigheter där bostadslägenheter 

upplåts med hyresrätt, gynna bostadsförsörjningen i den kommunen och ser till att de boende har 

inflytande i bolaget. 

 

Paragraf 2 säger att allmännyttan för första gången sedan den skapades ska bli vinstdrivande: 

“Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga 

principer” och att kommunallagen ska ignoreras när det gäller bidrag till näringsverksamheter samt 

att kommunal näringsverksamhet inte får drivas i vinstsyfte. 

 

Paragraf 3 handlar om hur mycket värde som får överföras till ägaren, kommunen. 

“värdeöverföringar får under ett räkenskapsår inte överstiga ett belopp som motsvarar räntan på det 

kapital som kommunen eller kommunerna vid föregående räkenskapsårs utgång har skjutit till i 

bolaget som betalning för aktier”. Räntan utgör statslåneräntan från föregående år plus en 

procentenhet. Värdeöverföringen får inte blir större än hälften av resultatet från föregående år. 

 

Paragraf 4 tar upp undantaget till värdeöverföringen där realisationsvinster kan överföras när det 

gäller avyttring av fastigheter under föregående räkenskapsår. Om 50 procent eller mer av 

nettoöverskottet ska överföras måste beslut ha tagits i kommunfullmäktige. 

 

Paragraf 5 undantar helt från värdeöverföringsregeln i paragraf 3: 

“om överskottet används för sådana åtgärder inom ramen för kommunens 

bostadsförsörjningsansvar som främjar integration och social sammanhållning eller som tillgodoser 

bostadsbehovet för personer för vilka kommunen har ett särskilt ansvar”. Undantaget från 

värdeöverföringen gäller mellan bostadsaktiebolag inom samma koncern. 

 
3.3 Affärsmässiga principer 
 
Den tidiga tolkningen som beskriver affärsmässighet på bostadsmarknaden är SABO:s rapport 

“Affärsmässig allmännytta och kommuners utveckling” från 1996. Det var då allmännyttan blev mer 

jämställd med privata aktörer i och med att subventioner till byggnationer togs bort. Beskattning och 

finansiering blev också mer likartad samt att särregler för allmännyttan försvann. SABO kom fram till 

följande punkter när det gällde allmännyttan och affärsmässighet (Lind & Lundström, 2011, s. 6): 

● Inga förmåner från stat på grund av regleringar och inga ekonomiska tillskott av ägaren 

(kommun). 

● Effektivisering av olika processer och bättre fastighetsinformationssystem. 

● Kundperspektiv som skapar förtroende för företagen. 

● Fastighetsöversyn när det gäller beståndet. 
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Utredningen till den nya lagen förklarar begreppet affärsmässigt som följande (SOU, 2008): 

Att verksamheten ”skall” bedrivas på affärsmässig grund innebär främst att företaget skall 

tillämpa ett affärsmässigt beteende och en korrekt prissättning. En viss vinstmarginal skall 

inräknas i priset, om inte annat undantagsvis är särskilt motiverat. De villkor som gäller för 

det privata näringslivets affärsdrivande verksamhet skall alltså vara vägledande. (A.a., s. 134) 

 

Utredningen påpekade att enligt terminologin i detta sammanhang innebär det att ett företag drivs 

utan att erhålla stöd. (SOU, 2008, s. 264). Direkta bidrag från kommun till bostadsföretagen är inte 

tillåtet och att bolagen ska maximera vinst med hänsyn till de risker kommunen väljer att ta. (SOU, 

2008, s 25) När det gäller åtgärder av socialt ansvar innebär affärsmässighet att bostadsaktiebolag 

endast får vidta åtgärder om de förväntas bli minst lika lönsamma som om de vidtar åtgärden som 

om de avstår ifrån den. (SOU, 2008, s. 276) Bolagets samhällsansvar ligger i det långsiktiga 

affärsmässiga engagemanget och kan inte påtvingas ansvar för bostadsförsörjningen även om 

kommunen står som ägare. (Proposition, 2009, s. 42) 

 

Söderman (personlig kommunikation, 3 maj, 2012) anser att det flesta bolag, i alla fall i de stora 

städerna, redan arbetar affärsmässigt. Ur deras perspektiv innebär den nya lagstiftningen inga större 

förändringar. Den största förändringen är ur ägarens, det vill säga kommunens, perspektiv. De måste 

förstå att deras kommunala bostadsaktiebolag inte bara ska stå för kommunens bostadsförsörjning 

längre, utan att allt de gör ska vara lönsamt. Ägaren kan inte längre gå in och tvinga dem till dåliga 

investeringar. 

 

3.4 Kommuners avkastningskrav och ägardirektiv 

 
Regeringen klargör i proposition (Proposition, 2009): 

Varje ägare till ett företag ställer avkastningskraven på företagsnivå, varefter 

företagsledningen styr verksamheten där såväl olika verksamhetsgrenar som olika satsningar 

åläggs olika avkastningskrav, beroende på marknadsförutsättningar och graden av 

långsiktighet, men också på i vilken mån de indirekt kan bidra till hur företaget uppfattas 

eller till dess resultat. Företaget i sin helhet verkar för att nå upp till de avkastningskrav som 

ägaren ställt och som bedömts som rimliga mot bakgrund av företagets förutsättningar (till 

exempel fastighetsbeståndets sammansättning) och marknadssituationen. (a.a., s. 46) 

 

Det menas att kommunens avkastningskrav ska ställas på företagsnivå och inte på enskilda 

fastigheter, investeringar eller åtgärder och att det är företagsledningen som styr verksamheten. 

(SABO, 2011, s. 11) 

 

Vilka mått som ska användas gällande avkastning regleras inte i den nya lagen utan det är upp till 

varje enskild kommun att bestämma vilket mått som ska användas. För att undvika snedvridning av 

konkurrensen är det viktigt att den avkastningsnivå som bolaget faktiskt uppnår samt det 

avkastningskrav som kommunen ställer på bolaget ska kunna jämföras med vad som gäller för en 

motsvarande långsiktig aktör på samma marknad. Det bästa vore att kommunen använder samma 

avkastningsmått som flertalet stora och långsiktiga aktörer på bostadsfastighetsmarknaden gör. 

(SABO, 2011, s. 11) 
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Enligt SABO (2011, s. 12) ska måttet som kommunen använder sig av vara direktavkastning, vilket 

motsvarar driftnettot i förhållande till fastigheternas verkliga värden (marknadsvärden). Genom att 

välja direktavkastningsmått tas ingen hänsyn till hur fastigheterna är finansierade, då förhållandet 

mellan eget och lånat kapital saknar betydelse. Däremot behöver varje enskild fastighet värderas. 

Även SKL (2010) rekommenderar detta mått till sina medlemmar. 

 

Direktavkastningskravet (bruttovinsten/marknadsvärdet på fastigheterna) torde vara det 

avkastningsmått som är mest transparant och kan därför vara ett lämpligt mått att använda. 

Det marknadsmässiga direktavkastningskravet på respektive ort är ofta känt och varierar 

med den förväntade framtida värdeförändringen på fastigheterna. Direktavkastningskravet 

är även oberoende av hur fastigheterna finansieras. (a.a., s.6) 

 

När avkastningskravet är fastställt ska både bolagets egna förutsättningar och den lokala 

marknadssituationen tas i beaktning. I avkastningskravet inkluderas en riskpremie och hur stor den 

blir beror på hur det ser ut på den lokala marknaden. Det betyder att på en svag marknad måste 

hänsyn tas till befintliga privata aktörer och inte till potentiella nya investerare. Dessutom ska hänsyn 

alltid tas till fastigheternas ålder, skick och läge. I många fall har de allmännyttiga 

bostadsaktiebolagen en högre underhållskostnad än privata, vilket leder till en lägre årlig 

direktavkastning, det och andra sidan kan i sig påverka fastighetsvärdena positivt vilket ger en bättre 

totalavkastning över tiden. (SABO, 2011, s. 12) 

 

Kommunala bostadsbolag omfattas av lokaliseringsprincipen, vilket betyder att de är begränsade att 

sprida sina investeringar geografiskt och får därför svårare att minska sina risker. De är också 

bundna, till skillnad från de privata bostadsbolagen, att följa lagen om offentlig upphandling. Lagen 

medför ökade administrativa kostnader för att upprätta korrekta och hållbara förfrågningsunderlag 

samt ökade kostnader för prövningar och hyresbortfall. De kommunala bolagen har även ökade 

kostnader för lagstadgade krav på att erbjuda boendeinflytande och inflytande i bolaget samt regler 

om sekretess och offentlighet. På så vis bör de kommunala bostadsbolagen ha lägre avkastning än 

privata, men det måste motiveras noggrant för att det inte ska vara ett otillåtet statsstöd. (SABO, 

2011, s. 12) Otillåtet statsstöd är när stöd ges med hjälp av statliga medel som snedvrider eller hotar 

att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag. Kommunerna får inte ge bidrag till de 

kommunala aktiebolagen som gör att de blir konkurrerande med privata bolag. (EU, 2008, s. 120) 

 

Den långsiktiga karaktären på bostadsbolagets verksamhet innebär också att ett långsiktigt 

perspektiv ska tillämpas på avkastningskravet. Detta betyder dock att det avkastningskrav som 

kommunen ställer på bolaget inte behöver uppfyllas varje år, men avsikten måste vara att på längre 

sikt uppfylla ett årligt genomsnitt. Det mått som bör användas för att avkastningsnivån sen ska kunna 

jämföras med övriga aktörer, är bolagets totalavkastning, vilket är summan av direktavkastningen 

och värdeförändringen i relation till fastigheternas verkliga värden. (SABO, 2011, s.12) 

 

Lagen reglerar utdelning från de kommunala bostadsaktiebolagen till ägaren med 1 procent plus 

statslåneräntan på inskjutet aktiekapital. Med begränsning att det inte får var större än förra årets 

halva vinst. (Söderman, personlig kommunikation, 3 maj, 2012.) 
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3.5 Lån och Borgen 

 
Affärsmässigt enligt Lind och Lundström (2011, s. 23) innebär att kommunen inte får ge förmåner till 

bostadsföretaget. Det betyder att kommunen ska ta ut marknadsmässig ersättning på lån tagna med 

kommunal borgen. Det gäller även det motsatta, att borgensavgiften inte får vara högre än vad 

privata företag får betala. 

 

SKL (2011) tolkar affärsmässighet som att borgensavgifter och låneräntan måste vara 

marknadsmässiga. Kan bostadsföretaget låna förmånligare menar de att förmånen måste tillfalla 

kommunen. Vad som är marknadsmässigt måste bedömas i det enskilda fallet och ska justeras om 

marknadsförutsättningarna ändras. 

 

Söderman (personlig kommunikation, 3 maj, 2012) menar att många kommunala bostadsbolag lånar 

av kommunens internbank och gör det med ett visst påslag som ska efterlikna en borgensavgift. 

Kommuner kan även låna av Kommuninvest där kommunen går i borgen för lånet. Borgensavgiften 

som betalas till kommunen ska vara marknadsmässig. Många kommuner har satt en generell 

borgensavgift eller påslag på 0,25 procent-0,3 procent vilket är en ren bedömning av vad som kan 

vara en rimlig nivå. En avgift är svår att uppskatta i varje enskilt fall, det är många riskfaktorer som 

vägs in som till exempel vad det är för bostadsbolag, var det ligger och hur beståndet ser ut. 

Söderman (personlig kommunikation, 3 maj, 2012) anser att i många fall är den kommunala borgen 

satt för låg. Lämplig avgift bedöms genom att se vad ett lån kostar hos en bank. Troligtvis kommer 

fastighetsägarna att kontrollera att lagen efterföljs. 

 

3.6 Bostadsbolagens avkastningskrav på investeringar 
 
När affärsmässiga företag ska bestämma avkastningskrav på olika investeringar finns det inga tydliga 

gränser mellan rätt och fel. Det är därför viktigt att bostadsföretagen tar fram bra beslutsunderlag 

inför kommande investeringar, där de är tydliga med att visa att besluten grundar sig i affärsmässiga 

överväganden som bygger på välgrundade framtidsbedömningar. Det är nödvändigt vid 

nyinvesteringar eller vid större ombyggnationer, men även viktigt vid medelstora investeringar. 

(SABO, 2011, s. 12-13) Regeringen betonar det i propositionen: 

 

Offentligt ägda företag bör särskilt uppmärksamma konsekvenserna för den lokala 

marknaden och konkurrenssituationen av enskilda satsningar, inte minst gäller detta för 

större investeringar, till exempel i ett nytt bostadshus. Varje företag gör någon form av 

ekonomisk analys och bedömning inför investeringar och ska kunna redovisa vilka 

affärsmässiga överväganden som gjorts. (Proposition, 2009, s. 46) 

 

Lind och Lundström (2011, s. 23) menar att det inte är affärsmässigt att investera i projekt som är 

olönsamma. SABO (2011, 20-21) resonerar på samma sätt och skriver att sådant är olagligt. 

Affärsmässigt beteende är att avstå från åtgärder som inte är lönsamma. Hyreshus ska inte byggas 

om de inte kan bli lönsamma på längre sikt. 
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Söderman (personlig kommunikation, 3 maj, 2012) rekommenderar bostadsbolagen att kontrollera 

avkastningskraven med Newsec. Det gör att de kan jämföra avkastningen på den aktuella 

marknaden. Det är även viktigt att tänka långsiktigt på avkastningskraven. 

 

3.7 Hyressättning 
 
Affärsmässiga principer när det gäller hyressättning innebär enligt Lind och Lundström (2011, s. 21-

22) en hyra där utbud är lika med efterfrågan. De pratar om vinstmaximerande företag som höjer 

hyran tills det finns lika många intresserade av lägenheterna som antal lägenheter. En för hög hyra 

gör att hyresgäster flyttar. Författarna menar därför att den “effektiva hyran” är att sätta hyran 

något under vad som motsvarar utbud och efterfrågan. Slutsatsen de drar är att ett affärsmässigt 

företag höjer hyrorna betydligt. Kundlojalitet kan innebära en anpassning till marknadshyra genom 

en långsam höjning av hyran till marknadsanpassning. 

 

Rapporten från SABO (2011, s. 5) menar att regering och riksdag är tydliga med att Sverige inte ska 

ha marknadshyror. Det är upp till de lokala parterna att förhandla fram hyressättningen, det vill säga 

hyresgästföreningen och Fastighetsägarna. Självkostnadsprincipen som endast tog hänsyn till 

kostnader är inte aktuellt, ej heller självkostnaden plus marknadsmässig avkastning. Rapporten tar 

upp att bruksvärdessystemet ska användas. Förenklat är bruksvärdet en generell jämförelse av 

lägenhetens beskaffenhet i förhållande till likvärdiga lägenheter. Affärsmässighet vid förhandling 

handlar om att visa att hyran som sätts motsvarar kvaliteten på bruksvärdet. Vid tvist kan 

hyresnämnden fastställa bruksvärdet. Olika faktorer som påverkar bruksvärdet är hur modern 

lägenheten är, planlösning, läge, hiss, tvättstuga, fastighetsservice, garage, och lekplats. 

Bostadsföretag som erbjuder den kvalitet som efterfrågas kan påverka betalningsviljan positivt. 

Kostnader som är påverkbara måste effektiviseras för att vinna förståelse för de kostnader som inte 

är påverkbara. En stor inverkan kommer affärsmässiga principer få på privata hyresvärdar som inte 

längre kan hänvisa till allmännyttans hyresförhandlingar. 

 
3.8 Otillräcklig måluppfyllelse av lagen 
 
Bostadsaktiebolag arbetar långsiktigt och därför måste även deras avkastningskrav vara långsiktiga. 

Nås inte avkastningskraven ett år får det ingen betydelse. Det kan till exempel innebära att 

bostadsbolagen har haft ett dåligt år, men de kan inte visa minus i flera år. Många kommuner har 

börjat fundera på varför de ska ha ett kommunalt bostadsbolag som inte kan bygga på grund av 

affärsmässighet och inte kan göra de sociala insatserna. Troligtvis kommer fler kommuner att börja 

avyttra delar av sina bostadsbolag till marknadspris beroende på hur strikt lagen tillämpas. Pengarna 

gör mer nytta i kommunen för bostadsförsörjning än att bostadsbolagen ska ha dem att förvalta 

fastigheter. Bolagen är aktiebolag och kan därför gå i konkurs. Däremot de kommunala 

bostadsaktiebolag som har kommunal borgen kommer troligtvis inte gå i konkurs för där kommer 

kommunen att gå in och täcka upp med ett ägartillskott, oavsett om det är tillåtet eller inte. 

(Söderman, personlig kommunikation, 3 maj, 2012)  
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3.9 Påverkan på redovisningen 
 

En viss påverkan har den nya lagen på redovisningen. Tidigare har många bolag utgått i från 

perspektivet att så länge deras fastigheter genererar tillräckligt med pengar för att betala det som 

krävs för underhåll, räntor och driftskostnader, samt generera ett nollresultat, försvarar 

fastigheterna sitt värde. Nu vill ägaren se en vinst som är på en viss nivå. Det innebär att det ställs 

högre krav på avkastningen, men också nya krav när de värderar fastigheten. Det kan innebära att 

bolagen kan hamna i nedskrivningssituationer på ett mycket tydligare sätt än innan den nya 

lagstiftningen kom.  Allmännyttans fastigheter har inte granskats till vad marknadsvärdet är utan 

vilken nytta de har haft för bolagen. Ett marknadsvärde kan vara mycket lägre för en allmännytta än 

vad det är bokfört till. Det bokförda värdet ska spegla den nytta det gör i det här bolaget, att det går 

runt, att de får ihop det. I och med att ägaren ställer ett nytt krav på bolaget på avkastningen så kan 

det innebära att de får en ny bedömning i värdefrågan. När de nya redovisningsreglerna (K3) 

kommer, då kommer det bli tufft. (Söderman, personlig kommunikation, 3 maj, 2012) 

 

3.10 Granskning av måluppfyllelse 
 

Revisorerna har arbetat preventivt när det gäller den nya lagen. De har haft mycket seminarier, 

träffat företagsledningar och haft styrelsemöten för att gå igenom vad den nya lagen innebär samt 

för att lära ut hur bolagen ska gå tillväga för att det ska bli rätt. Det stora problemet kan vara att 

ägaren inte förstår lagen och inte ger ett korrekt avkastningskrav eller lägger på en borgensavgift. 

Men genom att informera bolagen hjälper det dem att agera korrekt. De granskar också bolagens 

kalkyler, bedömer om det är lönsamt, kan de visa på att kalkylen går ihop med de avkastningskrav 

som är satta. Det är viktigt att granska att bolagen inte medvetet gör dåliga affärer. Ibland vill 

bolagen ha råd angående utdelningarna, att det blir korrekt och då hjälper även revisorerna till med 

det. (Söderman, personlig kommunikation, 3 maj, 2012)  

 
3.11 För- och Nackdelar med lagen 
 
Den största nackdelen med lagen är att ytterområdena kommer påverkas negativt. Ytterområdena 

har samma kostnad men en lägre hyresnivå på grund av läget. Konsekvensen kan bli avsaknad av 

bostadsbolag i ytterområdena. Lagstiftningen fungerar i storstäderna där det är bostadsbrist, men 

inte i ytterområdena. Det blir andra perspektiv när bostadsbolagen ska drivas affärsmässigt. 

Allmännyttan har sedan länge haft ett långsiktigt perspektiv och ska nu drivas med långsiktigt 

affärsmässigt perspektiv. Frågan är när en investering blir lönsam, det måste ske innan den blir 

avskriven. (Söderman, personlig kommunikation, 3 maj, 2012) Söderman (personlig kommunikation, 

3 maj, 2012) ställer sig också frågande till vad som är affärsmässigt. Att renovera miljonprogrammet 

kanske inte kan anses som affärsmässigt, för när kommer den lönsamheten, och andra sidan måste 

bolagen underhålla sina fastigheter för att få hyresgäster. Det är en svår tolkning.  

 

Lagstiftningen tog ingen hänsyn till de svaga kommunerna. Någon typ av räddningspaket till de svaga 

kommunerna bör ha gjorts. Idag sitter många av bolagen illa till om de ska följa den nya 

lagstiftningen. Det är en storstadslag, den funkar inte på landsorterna. (Söderman, personlig 

kommunikation, 3 maj, 2012) 
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4. UPPFATTNINGAR OM AFFÄRSMÄSSIGA PRINCIPER I TRE 

KOMMUNALA BOSTADSAKTIEBOLAG 
 

I det här kapitlet sammanställs och jämförs svaren från Mimer AB, Telge Bostäder AB samt Eskilstuna 

Kommunfastigheter för att på så sätt urskilja ett mönster. 

 
I tabell 3 visas en kort sammanställning av svaren från bolagen. Utförligare svar går att finna i 

efterföljande text. 

 
Tabell 3, sammanfattning av respondenternas svar. (Egen bearbetning) 

 Mimer AB Telge Bostäder AB Eskilstuna 

Kommunfastigheter AB 

Avkastningskrav från 

kommunen 

3,5 % på 

marknadsvärden. 

Från moderbolag på 6,8 

% på bokförda värden 

Mål på 6,2 % på 

bokförda värden 

Hyresdifferentiering Ja Nej Nej 

Borgensavgift Nej Nej Ja 

Lån från kommun Ja Ja Ja, delvis 

Avkastning på 

investeringar 

Marknadsmässigt  

Köper från Newsec 

Marknadsmässigt 

Sätter dem själva, med 

hjälp av Datscha 

Bokförda värden  

Värderat 

marknadsbeståndet i  

Datscha. 

Påverkan på 

redovisningen 

Ingen, men visar 

verkliga värden 

Ingen, men visar 

verkliga värden 

Ingen, men visar 

verkliga värden 

  
4.1 Vad är affärsmässigt? 

 
Alla tre bolagen har arbetat affärsmässigt i flera år och tycker inte att den nya lagstiftningen påverkar 

dem särskilt mycket. Mimer AB anser att det finns många saker som är vaga när det kommer till 

affärsmässig lönsamhet, det finns ingen exakthet vad som är rätt och inte. Det är dock en tydlig 

markering att bolagen i branschen ska arbeta på likartat sätt, att ingen stöttning får ske. Telge 

Bostäder AB menar på att de försöker tyda och förhålla sig till lagen, vilket inte är så lätt då både 

hyresgästföreningen, SABO och Fastighetsägarna tolkar den olika. Inte förrän det har blivit ordentliga 

prövningar på vad affärsmässigt är så går det att veta hur det blir. Det kanske blir först om tio år 

resonerar Telge Bostäder AB. Eskilstuna Kommunfastigheter AB anser att det som är nytt med lagen 

är förutom att de ska arbeta affärsmässigt är samhällsnyttan, bosociala frågor. Kommunen kan 

ålägga bostadsbolaget att göra vissa sociala insatser som är samhällsnyttiga. ”Vi har inte börjat tänka 

annorlunda bara för att den nya lagen kom”, poängterar Eskilstuna Kommunfastigheter. 
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Mimer AB har arbetet affärsmässigt genom att avyttra samhällsfastigheter (äldreboenden) som de 

säger inte tillhört deras kärnverksamhet. Kapital från avyttringarna har använts för att finansiera 

nybyggnationer. Telge Bostäder AB har avyttrat delar av miljonprogrammet för att investera och 

rusta upp det befintliga beståndet, vilket kan anses som affärsmässigt. 

 

4.2 Kommunens avkastningskrav och ägardirektiv 
 
De tre bolagen har ägardirektiv som fastslår vad de ska göra. Mimer AB menar att de tidigare 

direktiven varit inriktade på bostadsförsörjning, men att de nu är utformade med ett bredare 

perspektiv. De ska vara affärsmässiga och allt de gör ska vara lönsamt på sikt. Ingen av bolagen får 

någon form av bidrag, Telge Bostäder AB poängterar att det numera är olagligt. Bolagen värderar 

sina fastigheter enskilt. 

 

Mimer AB har ett direktavkastningskrav från kommunen på marknadsmässiga värden, som lägst ska 

vara 3,5 procent. De är med i SFI vilket skapar möjlighet att jämföra sig med privata aktörer med 

måttet direktavkastning på marknadsvärdet. Mimer AB menar att det inte finns något rätt eller fel 

vad ett bolag ska tjäna, det beror på risken, det finns inget facit för hur många miljoner som ska stå 

på sista raden. Telge Bostäder AB har ett direktavkastningskrav på bokförda värden från 

moderbolaget Telge (i Södertälje) AB, på 6,8 procent. Lönsamhetsgraden är varierande, men i 

genomsnitt ska de balansera det. Eskilstuna Kommunfastigheter AB har inte fått något 

direktavkastningskrav ställt till sig från kommunen. Kommunen ställer sina krav till moderbolaget, 

Eskilstuna Kommunföretag AB. Moderbolaget i sin tur har inte ställt något formellt avkastningskrav 

på Eskilstuna Kommunfastigheter AB, men har däremot diskuterat fram ett direktavkastningsmål på 

bokförda värden på 6,2 procent.  

 

Telge Bostäder AB har tidigare år inte behövt dela ut något till sina ägare då de har stora 

underhållsbehov. De har 5000 lägenheter i miljonprogrammet som måste rustas upp och det rör sig 

om två miljarder kronor. Tas pengarna ut ur bolaget istället för att renovera kan bolaget på sikt drivas 

mot likvidation. I år har de för första gången delat ut 30 miljoner kronor, vilket då är 50 procent av 

förra årets reavinster. Mimer AB och Eskilstuna Kommunfastigheter AB delar ut statslåneräntan plus 

en procent på tillskjutet aktiekapital, vilket för Mimer AB är 3,2 miljoner kronor och för Eskilstuna 

Kommunfastigheter AB 1,4 miljoner kronor. Eskilstuna Kommunfastigheter AB delar ut till sitt 

moderbolag, som i sin tur delar ut till kommunen. 

 
4.3 Lån och borgen 

 
Eskilstuna Kommunfastigheter har idag inte så mycket lån. Ungefär hälften av sina lån har dem hos 

Kommuninvest och 20 - 25 procent hos kommunen och resterande lån hos andra långivare på 

marknaden. Räntan varierar beroende hur mycket som lånas, de har i dag en genomsnittsränta på 

3,4 procent på samtliga lån. Kommuninvest har bättre villkor och för att det ska bli jämlikt ska en 

borgensgift betalas. De betalar 0,3 procent borgensavgift på lån, det är den skillnad som skulle blivit 

om de istället lånat av en finansiär mot pantbrev i fastigheterna. De kommer förmodligen, från och 

med nästa år att låna enbart via kommunens internbank. Mimer AB samordnar sin finansiering med 

Västerås stad. De har ingen borgensavgift utan lånar på samma villkor som om de skulle ha lånat av 

egen kraft på marknaden. Genomsnittsräntan ligger på 3,2 procent. Telge Bostäder AB lånar genom 
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kommunens internbank. De tar inte ut några pantbrev och de lånar inte heller mot borgen. Däremot 

betalar de en låneavgift på 0,5 procent, vilket är ett pålägg kommunen kräver för att de ska få låna av 

dem.  

 

4.4 Avkastningskrav på investeringar 
  
Telge Bostäder sätter sitt eget avkastningskrav, som ska vara ett genomsnitt på omkring 6,8 procent, 

men de är försiktiga i sina bedömningar. Tidigare har de inte haft resurserna att genomför kalkyler. 

Idag har dem anställt en projektcontroller som tar fram för- och efterkalkyler samt aktuella kalkyler. 

För att vara säkra på att de sätter en avkastning som är rimlig gör de bedömningar med egna resurser 

varje år. De gör 50 externa värderingar där de sätter in avkastningskrav och beräknar driftskostnader 

samt kontrollerar utvecklingen från föregående år. Marginalen får inte vara större än plus/minus 20 

procent. Resten av värderingarna gör de i fastighetsanalysprogrammet Datscha för att kontrollera 

olika värden samt se om det finns behov för nedskrivningar. 

 

Eskilstuna Kommunfastigheter AB har ett direktavkastningskrav på bokförda värden på 6 -7 procent. 

De skaffade programmet Datscha i höstas och gjorde där en marknadsvärdering av hela sitt bestånd. 

Värderingen skickades sedan till Aspect auktoriserad fastighetsvärderare som kvalitetsgranskade 
dem och kom med synpunkter. Resultatet av detta är att de snart kommer räkna om sina 

avkastningskrav på bokförda värden till marknadsvärden, det är kutym för branschen poängterar 

Eskilstuna Kommunfastigheter AB. 

 

Mimer AB startar endast projekt som förväntas blir lönsamma. De använder sig av en modell när det 

beräknar avkastningskravet, det är en avkastningsvärdering med framtida kassaflöden i förhållande 

till en viss risk. Newsec används för att bestämma avkastningskraven på verkliga värden, vilket gör att 

de inte själva behöver fastställa risken. Det är viktigt att inte sätta riskerna själv anser Mimer AB, för 

då kan de sätta vad som helst. Avkastningskraven från Newsec ligger i spannet 5,25 – 8 procent vilket 

de anser är lite försiktigt. Bolaget använder sig också av kalkyler, de kontrollerar resultatet, 

kassaflödena och värdena, de måste finnas en positiv helhetsbild annars blir det inget projekt.  

 
4.5 Hyressättning 

 
Mimer AB anser inte att lagen resulterat i en hyreshöjning, däremot så kommer läget att få större 

betydelse för hyressättningen långsiktigt. De gjorde en hyresdifferentiering under mitten av 1990 

talet, vilket betyder att det höjer hyrorna olika mycket beroende på läge. De centrala områdena hade 

en höjning på nästan 4 procent, medan B-lägena höjdes med 3,11 procent och övriga områden 2,5 

procent.  Det skiljer 20 -25 procent mellan motsvarande läge i innerstan jämfört mot ytterområdena. 

Skulle en jämförelse göras mot marknadsprissättningen så skulle det skilja sig mer, det är ett 

underpris i city.  Hyreshöjningar bestäms i treparten där de sätter ett långsiktigt mål, de ska hålla en 

konkurrenskraftig hyra i jämförelse med de större SABO-företagen i Stockholm-Mälarregionen. 

 

Telge Bostäder AB har lägesdifferentiering vilket betyder att de ha olika hyror för varje område men 
att höjningen i procentenhet är lika mycket oavsett område. I år höjde de hyrorna med 2,5 procent i 

samtliga områden. De arbetar tillsammans med Fastighetsägarna och hyresgästföreningen angående 

hyran där de tar hänsyn till standard, område och attraktivitet. Allt finns upplagt och registrerat men 
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hur det ska göra enligt den nya lagen är de inte klara över. De räknar med att kunna påbörja en 

hyresförhandling där de differentierar hyran först år 2014.   

 

Eskilstuna Kommunfastigheter AB anser inte att den nya lagen har resulterat i hyreshöjningar, 

däremot har underhållsbehovet gjort att de begärt extra hyreshöjning. I hyresförhandlingen med 

hyresgästföreningen blev höjningen av bostadshyrorna 2,99 procent. Det spelar ingen roll för dem att 

det inte längre är hyresnormerande, de har alltid förhandlat i trepart och det är samma förhandlingar 

nu som tidigare. Hyresgästföreningen försöker hålla tillbaka så mycket som möjligt och att vara 

hyresledande spelar ingen större roll. De nämnde på hyresförhandlingarna i början av år 2012 om att 
börja hyresdifferentiera, men de har ännu inte kommit fram med några konkreta förslag.  
 

4.6 Otillräcklig måluppfyllelse av lagen 
  
Olönsamma investeringar görs inte i något av bolagen. Alla bolagen arbetar med kalkyler som visar 

på om en investering är lönsam eller inte med realistiska antaganden. Eskilstuna Kommunfastigheter 

menar att sänkta räntenivåer och låg vakans gör att bolagen går runt, det är däremot dyrt att bygga 

nytt. Mimer AB anser att en stad inte tjänar något på att ha ett fattigt bolag.  Alla tre bolagen säger 

att de kan gå i konkurs eftersom att de är aktiebolag, men att det är rent teoretiskt eller att det skulle 

vara en skandal. Finns det behov för kapital går det att avyttra fastigheter men samtidigt blir det inte 

mer värt för en kommun med en privat ägare, det är endast värt kassaflödet. De privata har även 

samma hyresstruktur, det vill säga bruksvärdessystemet. 

  
4.7 Påverkan på redovisningen 
  
Mimer AB får ingen påverkan på redovisningen i och med den nya lagen, däremot har de numera 

upplysningar om verkliga värden. Samma gäller för Telge Bostäder AB, om marknaden går ner kan 

det leda till nedskrivningsbehov som tas via resultatet. Idag ska marginalen vara 20 procent uppåt 

eller nedåt. Mindre fluktuationer påverkar inte deras värde utan de riskerar bara att få kraftigt 

försämrat resultat ett år för att efterföljande år gå med ett positivt resultat och uppskrivning. Det har 

ingen betydelse för bolaget eftersom de är långsiktiga i sina planer, dock ger det en ökad kostnad. 

Eskilstuna Kommunfastigheter AB visar också verkliga värden i sin redovisning eftersom det är kutym 

i branschen att göra det men att det inte har något med lagstiftningen att göra. Eskilstuna 

Kommunfastigheter menar på att det inte har blivit några förändringar i redovisningen sedan den nya 

lagen kom mer än att de ska göra ett positivt resultat, vilket de alltid har försökt göra. Det är viktigt 

att företaget ska vara tryggt och stabilt samt att de ska kunna sköta om husen på ett bra sätt. Att de 

har gjort en marknadsvärdering av fastigheterna anser de inte har med den nya lagstiftningen att 

göra. De har pratat om att göra det i många år men och har slutligen gjort det. Något som kommer 

påverka redovisningen är när ny lagstiftning om K3 kommer, vilket inte är idag inte aktuellt. 

Redovisningen har alltid varit viktig eftersom hyresgästföreningen ställer stora krav på dem att 

redovisa kostnader. Eskilstuna Kommunfastigheter AB menar att de alltid fått vända ut och in på 

budgeten för att visa hur de har räknat på varje post.  
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4.8 För- och nackdelar med lagen 
  
Mimer AB ser huvudsakligen fördelar med lagen och anser att det är bra att behandlas lika och att de 

har blivit av med den hyresnormerande rollen. De har haft problem med den då de varit det stora 

bolaget i området vilket gjort att hyresgästföreningen har lagt mycket kraft på att hålla nere hyrorna 

vid förhandlingen. Det har påverkat den privata marknaden i Västerås men också kommuner runt 

omkring då de blivit ett riktmärke. De ser fördelar i att var och en får förhandla utifrån sina egna 

förutsättningar. Mimer AB anser också att lagen kan vara ett skydd för vissa kommuner eftersom det 

inte går att föra över dåliga affärer till ett bolag. 

 

Telge Bostäder AB ser huvudsakligen fördelar med den nya lagen. De fördelar som framkommer är 

främst att både kommunala och privata bolag måste förhandla självständigt när det gäller hyran, 

men även att det har blivit tydligt att de ska vara effektiva och långsiktiga. Telge Bostäder AB anser 

att nackdelen med den nya lagen är att den inte är på lika villkor. Kommunala bolag har lagstiftningar 

som inte gäller för de privata bolagen. De kommunala bostadsbolagen har lagen om offentlig 

upphandling som de måste följa. Upphandlingssystemet kostar mycket pengar. De är även skyldiga 

att följa lagen om boendeinflytande vilket också är kostsamt.  

 

Eskilstuna Kommunfastigheter AB kunde inte svara på vilka för- och nackdelar som lagen medfört. 

Antagligen såg de privata fastighetsägarna en möjlighet att få marknadshyror där lägesfaktorn spelar 

större roll. Kanske kan det ses som att det blir jämlikt då de ska betala borgensavgift, men en stor 

nackdel är att de kommunala lagen har ett samhällsansvar på ett annat sätt än de. 

  



20 
 

5. ANALYS 
 

I detta kapitel analyseras studiens empiridel i kapitel 4 och referensramen i kapitel 3, för att se 

skillnader och likheter. 

 

5.1 Vad är affärsmässigt? 
  
SOU (2008) specificerar att verksamheten ”skall” bedrivas på affärsmässig grund. Det innebär främst 

att företaget skall tillämpa ett affärsmässigt beteende och en korrekt prissättning. En viss 

vinstmarginal skall inräknas i priset, om inte annat undantagsvis är särskilt motiverat. De villkor som 

gäller för det privata näringslivets affärsdrivande verksamhet skall alltså vara vägledande. 

  

Alla tre företagen har sedan flera år ett affärsmässigt tänkande och följer vad utredningar och lagen 

säger. Även om Mimer AB och Telge Bostäder anser att vissa saker är otydliga, vet de ändå vad som 

menas med affärsmässiga principer och att det är viktigt att tänka på långsiktig lönsamhet. Det kan 

ifrågasättas hur långt affärsmässiga principer sträcker sig. Är det affärsmässigt att sälja av fastigheter 

som inte tillhör kärnverksamheten såsom Mimer AB har gjort, eller sälja delar av miljonprogrammet 

såsom Telge Bostäder AB har gjort.  

 

De tre kommunala bostadsaktiebolagen svarar i överensstämmelse med Söderman (personlig 

kommunikation, 3 maj, 2012) att bolagen i de större kommunerna redan har tänkt enligt 

affärsmässiga principer där långsiktigheten har tagits i beaktande. Söderman (personlig 

kommunikation, 3 maj, 2012) tog upp att det svåra med lagen är att få ägarna att förstå vad som 

menas med affärsmässiga principer, att de inte kan tvinga sina kommunala bostadsaktiebolag till 

olönsamma investeringar.  

 

5.2 Kommunens avkastningskrav och ägardirektiv 
 
SABO (2011) skriver att det inte finns reglerat i den nya lagstiftningen vilka mått för avkastning som 

ska gälla, utan det är upp till varje enskild kommun att bestämma det. För att inte snedvrida 

konkurrensen är det viktigt att den avkastningsnivå som bolaget faktiskt uppnår, samt det 

avkastningskrav som ägaren ställer på bolaget ska kunna jämföras med vad som gäller för 

motsvarande långsiktig aktör på marknaden. Det rekommenderas dock att ett marknadsmässigt 

direktavkastningskrav ska användas eftersom det ofta är känt på respektive ort och varierar med den 

framtida förväntade värdeförändringen på fastigheterna. 

 

Mimer AB har direktavkastningskrav på marknadsvärden, medan Telge Bostäder AB har ett 

direktavkastningskrav på bokförda värden. Båda bolagen värderar dock sina fastigheter enskilt. 

Eskilstuna Kommunfastigheter AB har inget formellt direktavkastningskrav ställt till sig, men har fört 

diskussioner med kommunen om ett direktavkastningsmål som är på bokförda värden. Att använda 

sig av bokförda värden kan medföra att bolagen får svårt att jämföra sig med andra långsiktiga 

aktörer på marknaden.   
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5.3 Lån och borgen 
 
En lämplig borgensavgift ska enligt Söderman (personlig kommunikation, 3 maj, 2012) vara 

marknadsmässig. De tre kommunala bostadsaktiebolagens ägare verkar ha insett att lånen och 

borgensavgiften ska vara marknadsmässiga. 

 

Telge Bostäder AB och Eskilstuna Kommunfastigheter AB har en borgensavgift eller påslag på lånet. 

Mimer AB lånar på marknadsmässiga villkor. Det kan bli prövningar på vad en skälig marginal är, om 

fastighetsägarna tycker att de kommunala bostadsaktiebolag gynnas fördelaktigt enligt Söderman 

(personlig kommunikation, 3 maj, 2012). Hur den kommunala borgensavgiften eller påslaget räknas 

fram är osäkert och är antagligen av en mer generell karaktär, en överenskommelse med kommunen. 

Söderman (personlig kommunikation, 3 maj, 2012) anser dock att om prövning sker så är påslagen 

eller borgensavgiften för lågt satta. 

 

Att lånen sker i kommunens internbank är ett sätt för kommunen att finansiera sig. Borgensavgift får 

större betydelse i kommuner på sviktande marknader eftersom kommun inte får ge förmåner till 

bostadsföretaget. 

 

5.4 Avkastningskrav på investeringar 
 
Enligt SABO (2011) finns det inte något rätt eller fel när affärsmässiga bolag ska ta fram 

avkastningskrav för sina investeringar. Det är viktigt att bolagen tar fram beslutsunderlag för 

investeringar och visar på att investeringarna är affärsmässigt välgrundade för framtiden. Lind och 

Lundström (2011) menar på att det inte är affärsmässigt att investera i projekt som är olönsamma. 

SABO (2011) instämmer, de betonar att göra investeringar som är olönsamma är förbjudet och 

olagligt. Söderman (personlig kommunikation, 3 maj, 2012) rekommenderar bolagen att använda sig 

av Newsec då de ska sätta avkastningskrav på sina investeringar eftersom det visar hur det ser ut på 

den aktuella marknaden. 

 

Alla bolagen är noggranna när det kommer till att göra investeringar. De har alla väl bearbetade 

kalkyler som visar på om investeringen är lönsam eller inte. Inget av bolagen skulle göra en 

investering som inte anses lönsam. Det som skiljer dem åt är hur de får fram sina avkastningskrav, 

där Mimer AB köper från Newsec, medan Telge Bostäder AB och Eskilstuna Kommunfastigheter AB 

sätter sina egna med hjälp av programmet Datscha.  

 

Bolagen verkar ha god styrning och kontroll över investeringarna. Möjligen att Telge Bostäder AB och 

Eskilstuna Kommunfastigheter AB tar något större risk eftersom de sätter sina avkastningskrav själva. 

 
5.5 Hyressättning 
 
SABO (2011) tar upp att regering och riksdag är tydliga med att Sverige inte ska ha marknadshyror. 

Det är upp till de lokala parterna att förhandla fram hyressättningen, det vill säga 

hyresgästföreningen och fastighetsägarna. Affärsmässighet vid förhandlingar ska visa på att hyran 

som sätts motsvarar kvaliteten på bruksvärdet. Olika delar som spelar in på bruksvärdet, är till 

exempel hur modern lägenheten är, läget, omgivningar. 
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Alla bolagen förhandlar om sina hyror med hyresgästföreningen. Det har olika höga hyror beroende 

på standard på lägenheten och läge. Mimer AB har en hyresdifferentiering som gör att hyrorna höjs 

olika mycket i olika områden, medan Telge Bostäder AB har en skillnad på hyror beroende på läge 

och gör en procentuell höjning på hela beståndet. De håller på att förhandlar fram en 

hyresdifferentiering som ska träda i kraft 2014. Eskilstuna Kommunfastigheter AB har också en 

framtidsutsikt om att hyresdifferentiera. 

 

Inget av bolagen menar på att hyrorna höjts på grund av den nya lagen. Hyreshöjningarna är en 

direkt orsak av det stora underhållsbehovet, framför allt för Telge Bostäder AB och Eskilstuna 

Kommunfastigheter AB som har lägenheter från miljonprogrammet. Säkerligen är 

hyresdifferentieringen en konsekvens av lagen. 

 

5.6 Otillräcklig måluppfyllelse av lagen 
 
Enligt Söderman (personlig kommunikation, 3 maj, 2012) kan alla aktiebolag gå i konkurs, men de 

bostadsaktiebolag som har en borgensförbindelse med kommunen kommer inte att göra det då 

kommunen kommer att gå in och förstärka bolagets kapital. 

 

Alla bolagen menar att de kan gå i konkurs. Vid behov av kapital kan de avyttra fastigheter. Det fyller 

visserligen på kassaflödet, men i längden vinner de inget på att bli av med sina fastigheter. Eskilstuna 

Kommunfastigheter AB betonar att de inte tror att en kommun skulle låta sitt bostadsbolag gå i 

konkurs, det vore skandal. 

 

5.7 Påverkan på redovisning 
 
Att kommunen ställer ett avkastningskrav har inte medfört problem för de tre undersökta 

kommunala bostadsaktiebolagen men det kan bli problem på andra kommuner på sviktande 

marknader som endast genererar noll i resultat. Söderman (personlig kommunikation, 3 maj, 2012) 

anser det finns en viss påverkan på redovisningen då ägarna numera vill se en viss vinst. Det innebär 

att det ställs högre krav på avkastningen och nya krav på värderingen av fastigheter. Bolagen kan 

hamna i nedskrivningssituationer på ett tydligare sätt än innan den nya lagstiftningen kom. Då alla 

tre bolagen arbetat enligt affärsmässiga principer under många år anser de inte att den nya lagen 

påverkat redovisningen, den nämnvärda skillnaden är att de visar verkliga värden.  

 

5.8 För- och nackdelar med lagen 

 
Söderman (personlig kommunikation, 3 maj, 2012) anser att den nya lagen har stora nackdelar, 

framför allt för de bolag som finns på sviktande marknader. Lagen är en storstadslag, den fungerar 

inte i ytterområdena. 

 

Mimer AB och Telge Bostäder AB ser huvudsakligen fördelar med lagen. Det som Telge Bostäder AB 

ansåg var negativt är de är bundna till olika lagstiftningar och inte kan konkurrera på liknande villkor.  

Det leder till att de privata aktörerna kan tjäna mer på lagen. 
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6. DISKUSSION OCH SLUTSATS 
 

I det här kapitlet presenteras de slutsatser som gjorts efter analysens genomförande, uppställda 

enligt frågeställningarna i kapitel 1. 

  

6.1 Vad innebär egentligen affärsmässiga principer för de kommunala 

bostadsaktiebolagen? 
 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vad det innebär för de kommunala bostadsaktiebolagen när 

dessa måste drivas enligt affärsmässiga principer och vilka konsekvenserna blir. Genom att söka i 

litteratur och intervjua representanter för tre kommunala bostadsaktiebolag har det framkommit att 

konsekvenserna inte är stora, åtminstone inte för bostadsbolag på starka marknader. Många 

kommunala bostadsbolag har redan en affärsmässig inriktning sedan flera år tillbaka. Ett led i att 

arbeta mer affärsmässigt kan vara att avyttra delar av fastighetsbeståndet som inte tillhör 

kärnverksamheten eller att sälja av underhållsbehov för att finansiera nybyggnationer. Däremot är 

det så att alla bolagen anser, och så även vi, att lagen är svårt skriven och att det finns flera saker 

som är oklara, vilket i sin tur säkerligen kommer att leda till prövningar. Först efter det går det att 

svara på vad affärsmässigt egentligen är och vad det innebär. 

 

6.2 Vilken skillnad blir det att driva kommunala bostadsaktiebolag enligt 

den nya lagen? 
 

Lagen säger att kommunerna inte får ge bidrag till de kommunala aktiebolagen som gör att de blir 

konkurrerande med privata bolag. Det skulle i så fall vara en form av otillåtet statsstöd och om så är 

fallet kommer detta leda till anmälningar från privata bostadsbolag. Det resoneras samtidigt om att 

de kommunala bostadsaktiebolagen inte kan gå i konkurs då kommunen skulle gå in med ett 

ägartillskott. Det är förståeligt att kommunerna inte vill förlora sina bostadsbolag, framförallt om de 

står i borgensförbindelse med dem.  Vi frågar oss: Är det att snedvrida konkurrensen att rädda sitt 

bolag? Hur skulle de privata få göra i samma situation? Skulle de ha samma förutsättningar? Detta 

kommer att medföra stora problem för de bolag som finns på sviktande marknader. Vi anser, precis 

som Söderman (personlig kommunikation, 3 maj, 2012) att det är dags för regeringen att fördjupa sig 

i det här och ta fram ett räddningspaket för svaga bostadsaktiebolag, om inte, riskerar många av de 

kommunala bostadsaktiebolagen i Sverige att försvinna. Den nya lagen är en storstadslag, en 

konsekvens att människan blivit mer urbaniserad.     

 

Innan studien påbörjades fanns det en tro om att lagen skulle resultera i högre hyror i form av 

marknadshyror, det är dock inget som har kunnat påvisas i resultatet.  Däremot anser vi att en 

hyresdifferentiering kan ses som en konsekvens av lagen. Inte så att lagen säger att de måste, utan 

mer att lagen ger dem ett incitament till att vilja göra det. De tre respondenterna har planerat eller 

aktivt börjat arbeta med att få en ökad hyresdifferentiering där läget spelar större roll.  
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I undersökningen har det framkommit att bolagen har uttryckt större oro och konsekvenser för 

regeringens nya lagstiftning. Den innebär att bolagen inte längre får göra ränteavdrag för lån från 

kommunens internbank. Utdelningen som de kommunala bostadsaktiebolagen gör till kommunen är 

på några miljoner kronor medan räntekostnader de betalar till kommun i två fall är på över 80 

miljoner kronor. Eftersom styrelsen i bolaget utses av kommunfullmäktige är det förståeligt att det 

kommunala bostadsaktiebolaget vill att pengarna stannar i den egna kommunen.  

 

Det är svårt att diskutera vilka för- och nackdelar som finns med den nya lagen, då alla verkar tolka 

den på olika sätt och har olika uppfattningar om lagen. Vi anser dock att studien visar på att de 

privata bolagen är de som får det mer fördelaktigt. De har fått bättre konkurrensmöjligheter, 

samtidigt som kommunala bostadsaktiebolags handlingsmöjligheter begränsas av gällande 

lagstiftningar om offentlig upphandling, boendeinflytande och lokaliseringsprincipen. 

 
6.3 Vilken påverkan får applicerandet av affärsmässiga principer på 

kommunala bostadsaktiebolags ekonomistyrning? 
 
Vi anser att även om inte måtten på avkastningskraven regleras i den nya lagstiftningen, är det en 

fördel att använda sig av direktavkastning på marknadsvärden. Det blir lättare att bedöma hur 

marknaden ser ut och jämföra sig med andra långsiktiga aktörer. Dessutom varierar det beroende på 

den förväntade framtida värdeförändringen på fastigheterna. 

 

De tre kommunala bostadsaktiebolagen i studien har bra insikt i vad lagen föreskriver angående lån 

och borgensavgifter. Största problemet är om ägarna inte har förstått vad som gäller. Lån med 

fördelaktig ränta eller lågt satta borgensavgifter kan komma att tas upp av Fastighetsägarna och 

prövas i rätten. Detta gäller även låga avkastningskrav eller där kommunen inte tar utdelning. De 

privata aktörerna kan se detta som en snedvridning av konkurrensen. 

 

Vi anser att den nya lagen påverkar bolagens investeringar då allt de gör måste vara lönsamt. Färre 

bostadshus kommer att byggas i ytterområdena där lönsamheten är betydligt sämre på grund av 

ökade byggkostnader och sämre möjligheter att låta de verkliga kostnaderna återspeglas i 

hyressättningen. Särskilt stor effekt kommer det att ha på bolag som befinner sig på sviktande 

marknad. En ytterligare konsekvens av att inte bolagen kan bygga nytt är att det kan leda till 

bostadsbrist inom kommunerna, då det råder låga vakanser.  

 

Ingen av respondenterna i de bolag som har studerats anser att den nya lagen haft någon påverkan 

på bolagets redovisning. Det skulle i så fall vara att de visar på verkliga värden. Ingen av bolagen 

nämner att de numera måste visa en viss vinst i resultaträkningen vilket är förståeligt då de arbetat 

affärsmässigt i många år. Men faktum är att de marknadsmässiga avkastningskraven som ställs från 

ägaren är mycket viktiga när det kommer till redovisningen. Kan de inte uppnå det som krävs så kan 

de hamna i nedskrivningssituationer och det påverkar redovisningen och den vinst som ägaren 

kräver. De tre bolagen i studien verkar på starka marknader och detta scenario känns säkert väldigt 

avlägset, men för bolag på sviktande marknader kan det medföra stora problem. 
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6.4 Förslag till framtida studier 
 
Då denna studie enbart behandlade kommunala bostadsaktiebolag på starka marknader kan ett 

förslag vara att undersöka de bolag som finns på sviktande marknader för att se hur det klarar av att 

uppfylla kravet på affärsmässighet.  

 

Ett andra förslag kan även vara att undersöka bolagen i denna studie om några år, då lagen fått mer 

prövningar för att se vilka konsekvenserna blev. 

 

Ett sista förslag är att undersöka bolagen i denna studie igen efter att de nya redovisningsreglerna 

(K3) och regeringens nya lag om räntor trätt i kraft. Troligtvis blir påverkan betydligt större då och 

kanske blir det även svårare att leva upp till begreppet affärsmässiga principer.  

  



26 
 

Litteraturförteckning 
Eskilstuna Kommunfastigheter AB. (2012). Årsredovisning Eskilstuna Kommunfastigheter 2011. 

Eskilstuna: Eskilstuna Kommunfastigheter AB. 

EU. (2008). Konsoliderade versioner av fördraget om Europeiska Unionen och fördraget om 

Europeiska Unionens funktionssätt. Bryssel: Europeisika Unionen. 

Forsberg, C., & Yvonne, W. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier. Stockholm: Natur och 

Kultur. 

Hedman, E. (2008). Den kommunala allmännyttans historia-Särtryck av underlag till utredningen om 

allmännyttans villkor (SOU 2008:38). Karlskrona: Boverket. 

Högberg, C. (2003). När allmännyttan såldes. Stockholm: Fastighetsägarna. 

Lifvendahl, T. (2006). Korsdrag i allmännyttan: femton öppna samtal som vädrar allmännyttans 

framtid. Stockholm: SABO. 

Lind, H., & Lundström, S. (2011). Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar. Stockholm: Kungliga 

Tekniska högskolan. 

Mimer AB. (2012). Mimer Årsredovisning 2011. Västerås: Bostad AB Mimer. 

Nilsson, K. (den 26 05 2011). Noll i vinstkrav inte affärsmässigt . Hämtat från Fastighetsägarna: 

http://www.fastighetsagarna.se/mellansverige/aktuellt/debattartiklar-

pressmeddelanden_1/debattartiklar-pressmeddelanden-2011/noll-i-vinstkrav-inte-

affarsmassigt 

Nordlund, B., & Lundström, S. (den 22 02 2011). Affärsmässiga kommunala bostadsföretag – vad 

innebär det? Hämtat från Fastighetsnytt: http://fastighetsnytt.se/2011/02/affarsmassiga-

kommunala-bostadsforetag 

Ohlsson, J. (den 18 11 2011). Bostadsrätter ska göra KBAB mer affärsmässigt. Hämtat från nwt.se: 

http://www.nwt.se/karlstad/article1005936.ece 

Patel, R., & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikensgrunder. Lund: Studentlitteratur. 

Proposition. (2009). Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade 

hyressättningsregler. Stockholm: Regeringskansliet. 

Roos, B., & Gelotte, H. (2004). Hej Bostad, om bostadsbyggande i Storstockholm 1961 – 1975. 

Stockholm: Länsstyrelsen. 

SABO. (2011). Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar - En kommentar från SABO. Stockholm: 

SABO. 

SFS 2002:102. (u.d.). Lag om allmännyttiga bostadsföretag.  

SFS 2010:879. (u.d.). Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.  

SKL. (2010). Ny lag om kommunala bostadsaktiebolag m.m. Cirkulärnr 10:66. Stockholm: Sveriges 

kommuner och landsting. 

SOU. (2008). EU, allmännyttan och hyrorna. Stockholm: Regeringskansliet. 

Telge Bostäder AB. (2012). Årsredovisning för Telge Bostäder AB 2011. Södertälje: Telge Bostäder AB. 

Wikstrand, M. (den 17 02 2011). Tuffare krav på allmännyttan är genialiskt. Dagens samhälle, s. 12. 

 

  



27 
 

BILAGA 1 
 
2002 Den tidigare lagen (2002:102) om allmännyttiga bostadsföretag. 
(http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20020102.htm) 
 
2005-10-20 Kommittédirektiv tillsätter en utredning med titel ”Allmännyttans villkor och 
förutsättningar ” som ska vara klart 1 maj 2007. Uppdraget är att se över villkor och 
förutsättningar för allmännyttiga kommunala bostadsföretag. Går det att bedriva nationell 
bostadspolitik inom EU-medlemskapets ramar? Undersöka om allmännyttan kan ha en 
långsiktig självkostnadsprincip och spärr mot oskäliga hyror. Förslag ska utformas att slå 
vakt om grunderna för allmännyttans och de kommunala bostadsföretagens roll. 
http://62.95.69.15 (sök på: ”2005:116”)  
 
2007-05-31 Tilläggsdirektiv till Utredningen om allmännyttans villkor med förlängd till 31 mars 
2008. Det ursprungliga direktivet var att ta fram en långsiktig självkostnadsprincip. Det kunde 
inskränka utredarens möjligheter att lägga fram förslag som är förenliga med EG-rätten och 
restriktionen togs därför bort. Det ska särskilt kontrolleras om begränsade avkastningskrav 
och olika former av stöd är förenliga med EG-rätten. Om det finns flera modeller för 
förändring ska utredaren inte föreslå riktning där bostadsföretagen utvecklas för enbart vissa 
grupper. Vidare skulle utredaren bedöma om allmännyttans hyresnormerande roll kan 
avvecklas (12 kap. 55 § jordabalken). Fler frågor är att se hur det gick att skydda hyresgäster 
mot hyreshöjningar som inte är godtagbara. Behövs det särskilda regler för andra 
allmännyttiga bostadsföretag än kommunala bostadsföretag. Slutligen ska utredaren visa hur 
kommunala och privata företag kan få stöd i syfte till framtida förändrade förutsättningar. 
http://62.95.69.15 (sök på: ”2007:73”)  
 
2008-04-18 Slutsatserna av utredningen, betänkandet publiceras i SOU under 2008:38 ”EU, 
allmännyttan och hyrorna” 
www.regeringen.se (sök på: ”SOU 2008:38”) 
 
2008-09 Innan regeringen tar ställning till utredningen går den på remiss till berörda 
myndigheter och organisationer (dnr Fi2008/2861) för ett yttrande. Full remissförteckning 
finns i Proposition (2009, s. 117) Nedan är ett urval av remissinstanserna.  
 
SABO 2008-09-05 
Fastighetsägarna Öst 2008-09-03 
Fastighetsägarna Mellansverige 2008-09-10 
Boverk 2008-09-04 
SSBF 2008-08-05 
Skl 2008-08-29 
 
2009-11-03 För att skapa ett bättre beslutsunderlag görs en departementspromemoria av 
finansdepartementet och justitiedepartementet. Finansdepartementets departements-
promemoria får titeln ”Allmännyttiga kommunala  bostadsaktiebolag - överväganden och 
förslag” (Ds 2009:60) 
www.regeringen.se (sök på: ”Ds 2009:60”) 
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2010-01 Departementspromemorian remissbehandlas i olika organisationer och myndigheter 
som lämnar ett yttrande. Nedan är ett urval av remissinstanserna: 
 
Statskontoret 2010-01-11 
Boverket 2010-01-11 
Konkurrensverket 2009-12-10 
SABO (Sammanfattning) 
Fastighetsagarna.se 2010-01-12 
Skl 2009-12-11 
 

2010-02-18 Regeringen lämnar över del av lagtext, propositionstext till lagrådet  
http://www.regeringen.se/sb/d/13844/a/139941 
 
2010-03-16 Lagrådet sammanträder och kontrollerar att den inte strider mot grundlagen eller 
andra lagar och avger därefter yttrande 
http://lagradet.se/yttranden2010.htm (sök på: ”allmännyttiga”) 
 
2010-03-25 Proposition 2009/10:185 överlämnas från regeringen till riksdagen med titel 
”Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och reformerade hyressättningsregler” 
www.regeringen.se (sök på: ”2009/10:185”) 
 
2010-06-04 Civilutskottet behandlar propositionen 2009/10:185 som bygger på betänkandet, 
SOU 2008:38 och departementspromemorian. De tar även upp tre motioner som väckts. 
Civilutskottet lämnar ett utskottsbetänkande 2009/10:CU24. Utskottet förbereder alla förslag 
som kommer till riksdagen innan beslut tas i kammaren. 
www.riksdagen.se (klicka på ”dokument & lagar”->”utskotten och EU-nämnden” sök på 
”2009/10:CU24”) 
 
2010-06-22 Riksdagen röstar om civilutskottets betänkande 2009/10:CU24 
www.riksdagen.se (klicka på ”dokument & lagar”->”kammaren”->”protokoll” sök på 
”2009/10:142”, sök därefter på CU24 i texten) 
 
En riksdagsskrivelse görs att riksdagen bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut 
www.riksdagen.se (klicka på ”dokument & lagar”->”kammaren”->”riksdagsskrivelser” sök på 
”2009/10:374”) 
 
2011-01-01 Ny lag införs med namnet ”Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag” 
www.riksdagen.se (sök på: ”2010:879”) 
 
Förordning (2011:1159) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag kompletterar lagen 
www.riksdagen.se (sök på: ”2011:1159”) 
  



29 
 

BILAGA 2 
 

Frågor till bostadsbolag 
 
Vad innebär den nya lagen för er? 
 
Hur påverkas ni av att drivas affärsmässigt när det  gäller: 

• investeringar, upprustningar 

• hur ser den kommunala borgen ut vid lån? Borgenavgift? 

• angående bidrag från kommun? 

• vad har kommunen för avkastningskrav? 

• vad är ert avkastningskrav på investeringar? 

• bör kommun ha utdelning anser ni och varför? 

• kommer fler hyresrätter att ombildas till bostadsrätter? 

• kommer försäljning av kommunala hyresfastigheter att minska eller öka? 

 
Hur bedömer ni att en investering är lönsam och hur  den ska finansieras? 

• vad gör ni vid projekt som visar sig bli olönsamma? 
 
Händelse vid otillräcklig måluppfyllelse av den nya  lagen? 

• vad händer om ni ej avkastar tillräckligt för att det ska anses affärsmässigt 

• vad händer vid behov av kapitaltillskott? 

• kan ni gå i konkurs? 

• kan bolaget reas ut? 

Har den nya lagen resulterat i hyreshöjning? 
• i så fall, varför höjs hyrorna? 

• vad kommer eventuell höjning att gå till? 

• investeringar? upprustning? enbart höjning för att gå med vinst? 

 
Vad ser ni för- och nackdelar med den nya lagen? 
 
Vilka förändringar blir det i redovisningen i och m ed den nya lagen? 
 
Vilken typ att av redovisning använder ni er av? 
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Frågor till PWC  
 
Vad är affärsmässigt? 
 
Hur påverkas bolagen av att drivas affärsmässigt nä r det gäller: 

• hur ser den kommunala borgen ut vid lån? Borgenavgift? 

• Kan kommunen ta över lån för att gynna koncernen? 

• angående bidrag från kommun? Koncernbidrag? 

• vad har kommunen för avkastningskrav? 

• bör kommun ha utdelning anser ni och varför? 

• kommer fler hyresrätter att ombildas till bostadsrätter? 

• kommer försäljning av kommunala hyresfastigheter att minska eller öka? 

 
Vad är affärsmässig ränta på lån i kommun? 
 
Vad är affärsmässigt när det gäller borgensavgift? 

• jämlik konkurrens privata vs kommunala? 

• vilka alternativ finns det istället för borgenavgift?  

   
Händelse vid otillräcklig måluppfyllelse av den nya  lagen? 

• vad händer om de ej avkastar tillräckligt för att anses affärsmässigt 

• vad händer vid behov av kapitaltillskott? 

• kan de gå i konkurs? 

• kan bolaget reas ut? 

 
Hur granskar ni att de uppfyller kravet på affärsmä ssiga principer? 
 
Vad händer om de inte uppfyller kravet? 
 
Hur påverkas redovisningen? 
 
För och nackdelar med nya lagen? 
 

 


