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ABSTRACT
Titel: Underhållsfonder i bostadsföretag - en långsiktig lösning?
Nivå: Magisternivå (D) i företagsekonomi
Författare: Linda Forsberg
Handledare: Tommy Gerdemark
Datum: 2009-06
Syfte: Syftet med uppsatsen är dels att ge förståelse till problematiken med underhåll. Dels att
ge upplysningar och förslag som kan bidra till lösningar kring användningen av avdragsgilla
underhållsfonder i praktiken, för att främja och strukturera underhållsfinansieringen i
kommunala bostadsföretag.
Metod: Till denna undersökning har jag använt mig av en genomgripande datainsamling.
Jag har använt mig av en kvalitativ metod i form av åtta intervjuer, och detta har även varit
undersökningens primärdata. Undersökningens sekundärdata avser litteratur och ett stort
antal dokument. Arbetsmetoden har varit en kreativ process.
Resultat & slutsats: Jag har kommit fram till att underhållsfonder, underhållsplaner och
ombyggnationer minskar det eftersatta underhållet. Underhållsfonder utjämnar stora
utgifter och gör att intäkterna kan matcha kostnaderna när de kommer. Underhållsplanen
synliggör kostnader, vilket underlättar i förhandlingarna, skapar en ekonomisk förberedelse
och minskar akuta åtgärder med lägre kostnader på sikt. Planen skapar även en uppfattning
om det framtida underhållsbehovet. Ombyggnader förlänger fastighetens brukstid,
återställer standarden, höjer fastighetsvärdet och driftnettot. För att finansiera underhållet
krävs ett högre hyresuttag men marknaden och betalningsviljan kan försvåra detta inom
vissa orter i landet.
Förslag till fortsatt forskning: Frågor som inte besvaras i denna undersökning är;
huruvida avskrivningarna bör höjas eller inte, hur uppföljning av underhållsplaner sker,
portföljteori i upphandlingar och försäljning samt företags arbete med
underhållsplaneringssystem.
Uppsatsens bidrag: Med denna undersökning vill jag delge tillförlitlig information och
upplysningar som kan vara till hjälp för vidare utredningar av underhållsfonder samt till
hjälp för underhållsarbetet. Jag anser att ett långsiktigt tänk måste tillämpas i företagen för
att möta framtida underhåll så att historien inte upprepar sig. Bostadsföretagen bör använda
långsiktiga underhållsplaner även om underhållsfonder införs eller inte.
Nyckelord: Miljonprogrammet, eftersatt underhåll, underhållsfonder, finansiering,
allmännyttan

ABSTRACT
Title: Maintenance fund in Housing Corporation – a sustainable solution?
Level: Final assignment for Master Degree in Business Administration
Author: Linda Forsberg
Supervisor: Tommy Gerdemark
Date: 2009-06
Aim: This essay aims partly to provide an understanding to the problems regarding
maintenance. Partly to give information and produce proposals that can contribute with a
solution to the use of maintenance funds in practice, promote and structure finance of
maintenance in municipal housing corporations.
Method: For this investigation I have used a major gathering of information. I have been
using a qualitative research method with eight interviews, which is the primary data of the
investigation. The secondary data of this investigation refers to literature together with a
large number of documents. The working method has been a creative process.
Result & Conclusions: I have come up with a conclusion that maintenance funds,
maintenance plans and rebuilding can reduce the neglected maintenance. Maintenance
funds equalize large costs and make it easier to match income with costs when they arrive.
Maintenance plans make costs visible which makes it easier in negotiations, creates an
economic preparation and decreases immediate measures that results in further decreased
costs. They also provide an understanding for the future need of maintenance. Rebuilding
extend the useful life span of properties, restore standard, raise property value and
operating net value. A higher rent requires to being able to finance the maintenance, but the
market and the will to pay may complicate this achievement in different places in the
country.
Suggestions for future research: Questions that has not being answered through this
investigation is; whether depreciation should be increased or not, how the maintenance
plans are being followed up, portfolio theory in purchase and selling and corporations work
with maintenance systems.
Contribution of the thesis: With this investigation I want to illustrate reliable information
that can help future investigations of maintenance funds and the corporations work with
maintenance. I think that a long-term thinking must be incorporated in the housing
corporations to handle future maintenance so that the history not repeats itself. The housing
corporations should use long-term maintenance plans even if the funds will be introduced
or not.
Key words: ”Miljonprogrammet”1, neglected maintenance, maintenance fund, financing,
municipal housing corporations.
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A large scale planning project, which set out to build one million new residences in ten years.
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KAP. 1 INLEDNING

KAP. 1 INLEDNING
I detta kapitel presenteras bakgrunden till ämnesområdet. Syfte och frågeställningar anges
samt inriktning. En begreppsförklaring finns också för att underlätta.

1.1 Bakgrund
Miljonprogrammet kallas det projekt som framställde en miljon bostäder under tio år mellan
åren 1965 och 1974. För många människor var flytten till rekordårens bostäder en dröm som
gick i uppfyllelse och det var ett lyft för hela landet.2 Medan projektet pågick var det dock
inte många som såg bristerna och miljonprogrammets kritiker menar att det var mer problem
som skapades än vad som löstes.3 Nu när det är dags att underhålla bostadsdrömmen är det
många ekonomiska överväganden som uppkommer: Hur omfattande moderniseringen bör
vara, kartläggning och kapande av kostnader, hitta former för finansiering, utveckla
lönsamma strategier, matcha hyresgästernas betalningsvilja och se över hyressättningen. 4
Bostäderna i Sverige är relativt gamla i jämförelse med övriga EU länders bostadsbestånd5,
och i och med att beståndet blir allt äldre, så blir förvaltning och underhåll av bostäder allt
viktigare. Miljonprogrammet har idag kommit upp i en ålder då bostäder vanligtvis måste
genomgå omfattande underhållsinsatser. Det fordrar nödvändiga underhållsinsatser vilket i sin
tur ställer krav på både finansiella resurser och utbildad arbetskraft. 6 Boverket uppskattar i sin
analys av underhållsbehovet att hela bostadsbeståndet i Sverige har ett marknadsvärde på
1 700 miljarder kronor7.
Bostadens underhåll har historiskt varit och är idag ett ansvar för bostadens ägare och kritik
riktas därför mot bostadsföretagen som borde ha gått in med åtgärder mycket tidigare. De
menar att de skador vi ser på miljonprogrammet beror på slapp förvaltning, och skall inte
finansieras genom statliga bidrag. 8 Idag råder finanskris och lågkonjunktur och företag blir
tvungna att göra kostnadssänkningar. Men fallet med underhåll är oftast att dessa kostnader
inte skärs ner utan underhållsarbeten förskjuts i framtiden och kostar då mera att utföra.9
Begränsningar av underhåll sker ofta på grund av budgetrestriktioner, lagkrav och begränsade
underhållsresurser.10 Frågan är hur vi skall gå tillväga för att jobba med underhåll på ett
tillfredställande sätt i framtiden.
De allmännyttiga företagen har en lång historia av att vara icke vinstdrivande, men
förutsättningarna har förändrats för företagen under årens lopp. Fram till 1994 var företagen
schablonbeskattade och kunde göra ett nollresultat genom att sätta av pengar till
2

http://www.sabo.se/SiteCollectionDocuments/Bostadsuni_09.pdf 2009-05-02 10:03
Arnstberg, 2000, sid 60
4
http://www.sabo.se/SiteCollectionDocuments/Bostadsuni_09.pdf 2009-05-02 09:35
5
BI, september 2007, sid 48
6
Boverket, 2003, sid 1
7
BI, februari 2004, sid 2
8
http://www.byggvarlden.se/ekonomi/article60804.ece 2009-03-30 21:01
9
http://www.idcon.com/kronika22.htm 2009-03-30 13:20
10
Norinder & Vahnberg, 1996, sid 34
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underhållsfonder, vilket säkerställde en långsiktig ekonomisk trygghet. Under 1994
förändrades reglerna väsentligt och företagen började beskattas konventionellt. Detta betyder
att medel för framtida underhåll inte längre kan sättas av med skattemässig avdragsrätt.11
I SABOs idéprogram ”Allmännyttan 2020” ges som förslag att kostnader för underhåll bör
kunna tas ut i hyran under flera år och sparas till underhållstillfället. Detta genom en
möjlighet till avdragsgilla fonderingar för framtida fastighetsunderhåll. 12 Skattelättnad genom
avsättningar för framtida underhåll i bostadsbolag har praktiskt taget varit under utredning i
nästan trettio år, utan någon förändring i skattesystemet. Det har under åren yrkats förslag
genom ett antal motioner. Några exempel är; skattefria underhållsfonder (2003/04: Bo2),
underhållsfonder (1994/95: Bo504 yrkande 14) och fastighetsanknutna underhållsfonder
(1992/93: sk358). Boverket föreslog i sin utredning till finansdepartementet ”Bättre koll på
underhåll” 2003 att långsiktigt underhåll skall underlättas genom möjlighet att göra
skatteavdrag för avsättningar till underhållsfond. Men Boverkets förslag medförde inte heller
det någon förändring i skattesystemet.
Inom detta område är praxis sedan länge mycket restriktiv13. Motiveringen till avslag från
skattedomstolen har tidigare varit att det sökande bolagets risker inte varit av sådan
omfattning att avdrag borde medges. På samma sätt har skattedomstolen i vissa fall vägrat
avdrag på grund av att utredningen som den skatteskyldige presterat underkänts.14
I min undersökning kommer jag utifrån de förutsättningar som finns idag att undersöka hur
underhållsfonder skulle kunna användas och fungera på ett skattemässigt riktigt sätt. Skulle ett
inrättande av avdragsgilla underhållsfonder vara ett sätt för att uppfylla syftet om en ökad
finansiering till underhåll, gentemot de förutsättningar som råder idag? Det vi kan konstatera
är att idag sker inte underhållsarbetena på ett tillfredställande sätt. Någonting måste göras, och
kanske är underhållsfonder ett sätt att möta behovet.

1.2 Frågeställningar
Vilka ekonomiska och juridiska förutsättningar finns för att kunna göra avsättningar
till underhållsfonder?
Hur skulle underhållsfonder kunna hanteras utifrån dessa förutsättningar?
Vilka möjligheter och hinder skulle finnas med underhållsfonder som
finansieringsalternativ?

11

SABO, 2007, sid 25
Information i samband med möte, Jörgen Mark Nielsen SABO, 2009-01-14
13
SOU 1983:47, sid 57
14
Ibid., sid 61
12
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1.3 Syfte
Syftet med uppsatsen är dels att ge förståelse till problematiken med underhåll. Dels att ge
upplysningar och förslag som kan bidra till lösningar kring användningen av avdragsgilla
underhållsfonder i praktiken, för att främja och strukturera underhållsfinansieringen i
kommunala bostadsföretag.

1.4 Inriktning
När det pratas om underhåll och eftersatt underhåll är det främst miljömässiga, sociala och
ekonomiska faktorer som diskuteras. Mina frågeställningar och framtagning av material är
inriktade mot den ekonomiska och beskattningsbara situationen. Arbetet är även inriktat mot
de kommunala bostadsföretagen.

1.5 Begrepp
Allmännyttiga bostadsföretag: Kommunägda bostadsbolag som har i uppgift att utan
vinstsyfte erbjuda goda bostäder till alla.
Avkastningskrav: Vinst som ägare kräver på ett företags egna kapital, med beaktande av hur
riskfylld verksamheten är.
Bostadsrätt: Nyttjanderätt utan tidsbegränsning, för medlem i bostadsrättsförening. 15
Brukstid: Tidsperiod under vilken en byggnad, anläggning eller komponent kan användas för
sitt ändamål, utan andra åtgärder än normalt underhåll och åtgärder för att främja en rationell
och ekonomisk drift.16
Bruksvärdehyra: Hyresbelopp som bestäms med utgångspunkt från hyran hos likvärdiga
lägenheter på orten.17
Diversifieringseffekt: En diversifieringseffekt uppstår när tillgångars avkastning i en portfölj
rör sig i motsatta riktning vilket ger en bättre spridning och mindre risk. 18
Diskontering: Nuvärdeberäkning av framtida intäkter och kostnader. 19
Driftnetto: Avser den löpande avkastningen på fastigheten, dvs. skillnaden mellan
hyresinkomster och utgifter för drift och underhåll. 20
Eget kapital: Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder är det egna kapitalet.
FAR SRS: Branschorganisationen för revisorer och rådgivare.
Hyresrätt: Lägenhet som är avsedd för uthyrning.
Ombyggnad: Yttre eller inre ändring av befintlig byggnad som avsevärt förlänger brukstiden
för byggnaden eller dess delar.21
15

Fastighetsnomenklatur, 2005, sid 534
http://www.rikstermbanken.se/rtb/visaTermpost.html?id=82573 2009-05-20 12:33
17
Fastighetsnomenklatur, 2005, sid 534
18
Ibid., sid 422
19
Ibid., sid 536
20
Bejrum m.fl., 1994, sid 12
21
Fastighetsnomenklatur, 2005, sid 546
16
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Planerat underhåll: Underhållsåtgärd som återkommer med jämna intervall och som därför
kan förutses och planeras.22
ROT – avdrag: Skatteavdrag för reparationer och underhåll eller om- och tillbyggnad av
småhus och bostadsrätter.
SABO: Sveriges Allmännyttiga bostadsföretag, en bransch och intresseorganisation för cirka
300 allmännyttiga bostadsföretag. 23
SABO – företagen: SABO:s medlemsföretag som finns över hela Sverige och som
tillsammans äger och förvaltar cirka 700 000 bostäder.24
Självkostnadshyra: Hyressättning baserad på kalkylerade kostnader för avskrivningar, ränta,
drift och underhåll. 25
Soliditet: Soliditeten handlar om hur stabilt ett företag är finansierat. Beskriver hur stor andel
som finansierats med eget kapital. 26
Steady State: Stabilt tillstånd som inträffar när faktiska och nödvändiga investeringar är lika
stora så att kapitalintensiteten och BNP per capita är konstant period efter period. 27
Räntekostnad: Kostnad för lånat kapital
Underhåll: Åtgärd för att bibehålla en byggnads ursprungliga funktion.

1.6 Förkortningar
BRL: Bostadsrättslagen
BFNAR: Bokföringsnämndens allmänna råd
HLU: Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll
IL: Inkomstskattelagen
JB: Jordabalken
KL: Kommunalskattelagen
SCB: Statistiska centralbyrån
SKL: Lag om förvaltning av samfälligheter
SkU: Riksdagens skatteutskott
SOU: Statens offentliga utredningar
VLU: Valfritt lägenhetsunderhåll
ÅRL: Årsredovisningslagen

22

Fastighetsnomenklatur, sid 547
SABO, 2008, sid 2
24
SABO, 2008, sid 2
25
Fastighetsnomenklatur, 2005, sid 550
26
Thomasson m.fl., 2000, sid 350
27
Fregert & Jonung, 2005, sid 136
23
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KAP. 2 METOD
I detta kapitel anges val av vetenskapligt synsätt, vetenskaplig metod och ämne. Processen
med datainsamlingen beskrivs samt arbetets trovärdighet.

2.1 Vetenskapligt synsätt
Vetenskapsteori handlar om hur vetenskaplig kunskap bildas och prövas och om vetenskapens
roll i samhället. Varje typ av vetenskapssyn grundar sig på en viss kunskapssyn, människosyn
och verklighetsuppfattning. 28 Det handlar om på vilken grund människor tar ställning till
frågor som de anser är viktiga, politiska, sociala och mänskliga. Vetenskapen går ut på att
söka sanningen och kan på så vis förändras genom att gamla åsikter förkastas mot nya. 29
Vetenskapsteorin kan sägas ha två grenar; positivismen och hermeneutiken. Vid ett
positivistiskt synsätt sker undersökningen framförallt med hjälp av observationer och statistik.
Positivismen kan kallas strävan efter den absoluta kunskapen. Enligt positivismen har vi
människor endast två källor till kunskap, nämligen det vi kan iaktta med våra sinnen och det
vi kan räkna ut med vår logik. Till logiken tillhör matematiken så att fakta som kommer fram
skall kvantifieras och behandlas statistiskt så att vi utifrån det kan dra generella slutsatser.30
Hermeneutiken däremot undersöker människan och den värld hon lever i och försök görs för
att tolka människan och förstå vilken mening som ligger bakom beteenden.31 Det bidrar till att
vi kan förklara varför grupper av individer beter sig på ett visst sätt. Förståelsen får vi genom
att vi sätter oss in i deras livsvärld. 32 Hermeneutik handlar även om tolkning av innebörder i
texter symboler, rättspraxis, handlingar, m.m. 33 Det jag studerar involverar människors
beteende, attityder och handlingar vilket gör att användandet av det hermeneutiska synsättet
passar sig bäst. I min arbetsprocess tolkar jag bl.a. tidigare utredningar,
redovisningsrekommendationer, teorier om underhållsfonder för att utifrån det skapa mig en
egen uppfattning och ge förslag och idéer till en möjlig framtida tillämpning.
En tolkning innebär ofta att det fokuseras på innebörder eller sammanhang som ”ligger
bakom” det som direkt framträder eller kan observeras.34 Det som ligger bakom förslaget om
underhållsfonder är att arbetet med underhåll inte sker tillförlitligt idag och att bolagen även
har begränsade möjligheter för det. I min teoretiska referensram tar jag därför upp både
ekonomiska och juridiska förutsättningar. Under min arbetsgång har jag kunnat dra riktlinjer
för det resonemanget jag ville föra relativt tidigt i arbetet. Ambitionen är att lyfta
resonemanget till en nivå där konsekvenser av ett eftersatt underhåll beskrivs för att förstå hur
det drabbar Sverige i stort och inte endast bostadsföretagen. Det innebär även att diskussionen
om underhållsfonder blir satt i ett sammanhang. Holmblad Brunsson menar att vid en
utredning kan det vara bra att fråga sig om det är tillräckligt att besvara olika frågor var för sig
28

Starrin & Svensson, 2007, sid 41
Thurén, 2007, sid 9
30
Ibid., sid 17
31
Hartman, 1998, sid 13
32
Ibid., sid 168
33
Wallén, 1996, sid 33
34
Ibid., sid 34
29
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eller sätta in frågorna i ett sammanhang 35. För min del kändes det väsentligt att sätta in
frågorna i ett sammanhang eftersom den verkliga bilden ser ut så. Detta förfarande är ett
huvudtema inom hermeneutiken, att meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i
samband med helheten36. Att analysera underhållsfonder och om det är en bra långsiktig
lösning är omöjlig att tolka utan en analys av sammanhanget.

2.2 Metodval
För att kunna förvärva vetenskaplig kunskap behövs vetenskapliga metoder, vilket det finns
två typer av: Kvantitativ och kvalitativ metod. Exempel på kvantitativa metoder är deltagande
observation, experiment och statistik. Kvalitativa metoder är exempelvis intervjuer och
empatisk förståelse.37 I min undersökning använder jag mig av kvalitativ metod i form av
intervjuer. Kvalitativa studier används om man vill skapa en djupare förståelse för ett
specifikt ämne, en specifik händelse eller situation. Genom mina intervjuer har jag fått
möjlighet till en djupare förståelse då jag kunnat anpassa frågorna till varje individuell person
och dennes tidigare svar.38

2.3 Ämnesval
Ejvegård menar att det viktigaste beslutet i forskningsarbetet är valet av ämne. 39 Under
vårterminen 2008 skrev jag min kandidatuppsats som handlade om ombildningar i
allmännyttan. Under den uppsatsen fick jag kontakter, kunskaper och upplysningar som jag
använt inför valet av ämne till denna magisteruppsats.
Jag tog kontakt med Jörgen Mark Nielsen på SABO i början av december 2008 per e-post.
Min fråga var om SABO hade något ämne/problem som de ville att jag skulle skriva om.
Något inom området ekonomi, värdering och investering. Han föreslog idén om
underhållsfonder och menade att det skulle vara intressant med en uppsats som studerar frågor
som t.ex. hur skulle underhållsfonder användas och fungera, såväl vid avsättning som vid
uttag? Skall det finnas någon tidsaspekt? Kommer underhållsfonder att fungera i alla
bostadsföretag? Vilken typ av åtgärder borde omfattas av underhållsfonder? Finns det något
liknande i andra branscher som vi kan lära av? Behöver det finnas underhållsplaner? Hur skall
frågan hanteras i hyresförhandlingarna? Jörgen föreslog att om jag var intresserad så skulle
jag komma till SABO och träffa några ekonomer för en djupare diskussion om ämnet, innan
jag bestämde mig slutgiltigt.
Den 14 januari 2009 åkte jag till SABO för en djupare diskussion om ämnet och för att få ett
bättre grepp om vad som jag eventuellt skulle undersöka. Tillsammans med Jörgen fanns
också Yvonne Johansson och Sophia Matsson. Yvonne jobbar inom statistik, ekonomi och
finans på SABO, Sophia är chef för ekonomi och finans avdelningen och Jörgen jobbar med
utredningar. De berättade att problemet ligger i att det är svårt att finansiera underhåll och att
målet är att kunna göra avsättningar till underhållsfonder för att kunna finansiera underhållet.
Även att det system som finns idag inte är tillfredställt och måste ändras.
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Vi gick igenom ytterligare frågor som dök upp. Exempelvis vad händer vid en försäljning, hur
man skulle skapa underhållsfonder och de menade att helt enkelt ta reda på hur ett sådant
system skulle kunna se ut, och att ”nysta lite i alla delar. ” Även om det var många och svåra
frågor som skulle besvaras så lät det ändå som ett intressant ämne och ett problem som ligger
i tiden. Men att jag var tvungen att avgränsa mig då det kan vara svår att nysta i alla delar. Jag
bestämde mig för att skriva om underhållfonder och nästa del var att samla in information och
få ett grepp om ämnet.

2.4 Datainsamling
Beskrivning av datainsamlingen delas upp utifrån insamling av sekundärdata/dokument samt
insamling av primärdata.

2.4.1 Sekundärdata och dokument
I denna första arbetsprocess började jag att läsa om hur andra branscher jobbar med sitt
underhåll och underhållsfonder för att se om det finns något vi kan lära av dem. Jag läste om
hur underhåll går till på fartyg, underhåll i infrastrukturen, i bostadsrättsföreningar,
kooperativa hyresrätt och samfällighetsföreningar. Insamlandet av material skedde genom
litteratur och olika dokument från internet. Insamlingen av dokument blev slutligen ett 40-tal
som jag sedan gick igenom övergripligt och där jag sparade intressanta delar som jag kunde
ha nytta av senare i arbetet.
Det insamlade materialet från internet innehöll bl.a. tidigare utredningar om underhållsfonder,
krönikor, rapporter från Sveriges Byggindustrier (BI), granskning av underhållsplanering av
fastigheter, granskning av underhåll för gator och vägar i olika kommuner. Denna del av
insamlande av material genom internet går under kategorin dokumentstudier och syftar
övergripande till information som finns tillgänglig i elektronisk form40. En informationskälla
jag hade stor nytta av var regeringskansliets hemsida där man kan ta del av betänkanden och
om pågående och avslutande utredningar.
För att hitta intressanta böcker sökte jag genom sökmotorn LIBRIS, där jag även kunde söka
och låna böcker från andra högskole- och universitetsbibliotek i Sverige. Litteratur om
underhållsfonder var begränsad och den knappa tillgång som fanns var relativt gammal. Några
av de författare jag sökte annan litteratur genom var Hans Lind, Stellan Lundström och Håkan
Bejrum, som alla är verksamma som forskare vid avdelningen för bygg- och
fastighetsekonomi, KTH och bidragit med många böcker.
Denna del av insamlande av material kallas sekundärdata. Med sekundärdata avses data och
information som finns dokumenterat ”på papper” t.ex. böcker, tidningsartiklar,
årsredovisningar och budgetar. Man kan också referera till att ”papper” har fått en utvidgad
betydelse och avser även information som finns tillgänglig i elektronisk form. 41

40
41
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Den omfattande insamlingen av sekundärdata och dokument ledde till en koppling mellan
dåtid, nutid och framtiden:
Vad som har hänt tidigare:
Miljonprogrambebyggelsen under 1960- 70 talet, skattereformen 1994.
Den aktuella situationen:
Stort underhållsberg i Sverige. Diskussioner om för hård beskattning för hyresrätter.
Vad som pågår inför framtiden:
Långsiktig lösning på underhållsbehovet. Motverka att underhållet prioriteras bort. Vilja till
införande av skattefria avsättningar till framtida underhåll.
Lundahl och Skärvad menar att undersökningar kan indelas utifrån om det gäller att inhämta
kunskap om sådant som har inträffat, historiska studier, eller om sådant som kommer att
inträffa, framtidsstudier. Författarna menar dock att denna kategorisering är sällan ömsesidigt
uteslutande. Vid studier beträffande framtiden har man ofta god nytta av historiska studier.
Förståelse för historiska utvecklingsförlopp kan ofta ge betydande vägledning om i vilken
riktning utvecklingen går.42
Lundahl och Skärvad menar även att information övergår till personbunden kunskap när
individer tolkar information, bedömer konsekvenser av informationen, utbyter information
med andra och låter informationen ligga till grund för beslut och handlande. Ibland lägger
man till vishet som en ännu högre kunskapsnivå. 43

Figur 1 Kunskapstrappa44

2.4.2 Primärdata
Att vara två författare som skriver en uppsats ger enligt erfarenhet en bättre möjlighet till
högre kunskap då man ständigt kan bolla idéer och tankar. För min del så gick jag miste om
denna möjlighet då jag skriver arbetet själv. Ejvegård menar också att fördelarna med att
jobba tillsammans med någon är att en öppen diskussion ofta leder till att misstag rättas till
och att slutprodukten på så sätt får bättre kvalitet. Men att nackdelarna kan vara att
medlemmarna måste ha samma intresse när det gäller uppsatsarbete. 45 För min del blev
intervjuerna istället en möjlighet för diskussion och utbyte av tankar och funderingar.
Intervjuer ger information som är av direkt relevans för studiens syfte 46. Jag valde att
42
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genomföra åtta intervjuer vilket kallas arbetets primärdata. Av dessa var sex stycken
intervjuer personliga och två stycken var per telefon. Datainsamling kan indelas i både
sekundärdata, material som är insamlat av andra, och primärdata som i detta fall avser
intervjuer dvs. material som jag själv har samlat in47.
Innan intervjuerna började så skickade jag ett förslag om frågor till Yvonne Johansson på
SABO som i sin tur skickade frågorna till Peter Wallberg, SABO:s redovisnings och
skatteexpert som tog sin an mina frågeställningar och gav kommentarer och förslag. Varefter
jag träffade Peter Wallberg, med två kollegor på SABO för en djupare diskussion/intervju om
ämnet. Mötet var satt relativt tidigt i arbetets gång för att jag snabbt skulle få grundkunskap
inom området. De tre representanterna från SABO hade alla olika arbetsområden och kunde
täcka upp alla olika delar med deras sakkunskap. Det har varit min ambition under hela
arbetsprocessen, att träffa personer och företag som kan täcker upp alla olika områden till
arbetet. Eftersom det är ett område som berör många olika delar som t.ex. hyresförhandlingar,
skatter, finansiering, lagstiftning och ekonomi är det också viktigt att få tag i rätt personer.
Målet med intervjuerna har varit att få svar på arbetets huvudfrågor:
-

Vilka ekonomiska och juridiska förutsättningar finns för att kunna göra avsättningar till
underhållsfonder?

-

Hur skulle underhållsfonder kunna hanteras utifrån dessa förutsättningar?

-

Vilka möjligheter och hinder skulle finnas med underhållsfonder som
finansieringsalternativ?

I mitt urval till intervjupersoner har jag valt ifrån privata och kommunala bostadsföretag,
kooperativ bostadsorganisation, intresseorganisation, medlemsorganisation och ett
konsultföretag. På nästa sida visas en övergripande bild över vilka företag jag valt att
intervjua i, vilka respondenterna är, datum för intervjuerna samt längd, vilken ort företaget
håller till på och motiv för företagsval.

47
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Företag
Företagstyp

Typ av
intervju

Respondenter

Motiv för
företagsval

Datum

Företagets
ort

SABO
Bransch- och
intresseorganisation

Personlig

Stockholm

AB Gavlegårdarna
Kommunalt
bostadsföretag

Personlig

Ulf Egerfält

Allmännyttiga
bostadsföretags
branschorganisation
Gävles
allmännyttiga
bostadsföretag

9/3-09

75 min

Peter Wallberg
Gösta
Gustavsson &
Roland Sernlind

1/4 - 09

Gävle

HSB
Medlemsägt,
kooperativ
bostadsorganisation

Personlig

Urban Persson

Sveriges
största
bostadskooperation

14/4-09

Gävle

Vasakronan AB
Privat bostadsföretag

Personlig

Peder
Samuelsson

En av Sveriges
största privata
bostadsföretag

15/4-09

Stockholm

Bygganalys AB
Konsulter i
byggekonomi och
fastighetsekonomi

Personlig

Anders
Kivijärvi, Sofia
Widsell & Ulf
Gustavsson

Tips från
SABO

16/4-09

Stockholm

Hyresgästföreningen
Region Aros - Gävle

Telefon

Hyresgästernas
företrädande
förening

17/4-09

Västerås

60 min

Hans- Göran
Lång

AB Familjebostäder
Kommunalt
bostadsföretag
Hyresgästföreningen
Region Väst Sverige

Personlig

Jannike Siljan

Tips från
Bygganalys

17/4-09

Stockholm

Arnold Wittgren

Tips från
Hans-Göran
Lång och
intresseväckande
krönikor

20/4-09

Göteborg

50 min

30 min

50 min

35 min

50 min
Telefon
30 min

Under mina intervjuer har jag spelat in för att sedan överföra till skrift. Jag frågade alltid den
intervjuade om godkännande före inspelning. Intervjuerna har varat mellan 30 och 75
minuter. Frågorna skickades på e-post några dagar innan intervjun så att de skulle kunna
fundera på frågorna innan. Jag bad även att de skulle rådfråga andra kollegor om det var några
frågor som de inte kunde svara på. På företaget Fastighetsägarna hade jag även bokat tid för
en intervju men den tillfrågade personen ansåg sig inte ha tillräckligt med kunskap för att
besvara frågorna.
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Under intervjuerna så använde jag mig av i förväg gjorda frågeformuleringar, men frågorna
har valts fritt och även ordningsföljden. Huvudsaken var att de frågor som ställdes gav svar
som täckte informationsbehovet. Denna typ av förförande kallas ostandardiserade intervjuer
och kan upplevas som mer flexibel och situationsanpassad. Ostandardiserade frågor är vanliga
vid kvalitativa undersökningar då de samlar in mjuka data om t.ex. olika personers bedömning
av en situation. Ett ytterligare kännetecken på denna form av intervju är att dialogutvecklande
frågor används som stimulerar den intervjuade till att utveckla sina egna frågor och tankar,
vilket jag eftersträvade med mina frågeställningar. 48
Efter att jag gjorde mina intervjuer så insåg jag att det behövdes mer information om
avsättningar och obeskattade reserver, kunskaper som revisorer besitter. Jag tog därför
kontakt med KPMG och Grant Thornton i Gävle för en diskussion om huruvida
underhållsfonder skulle kunna redovisas. Jag blev också tipsad av min handledare vilka lärare
på skolan som kunde besvara mina frågor. Peter Lindberg, lärare inom redovisning på
Högskolan i Gävle tog sig tid och besvarade frågor jag hade och gav förslag inom redovisning
av underhållsfonder.

2.5 Trovärdighet
När du står inför någon form av ”trassel” och behöver ta i tu med det behövs någon som reder
ut exempelvis: Hur det är, hur det har gått, vem som bär ansvaret för att det har blivit som det
har blivit, varför det inte tycks fungera, hur det skulle kunna fungera, vem som ska ta
ansvaret, hur förändringen bör genomföras, vad som händer om det går som det var tänkt, vad
som händer om det går som det inte var tänkt. Vem som bör kontrollera hur det egentligen
går.49 Många av dessa frågor stod jag inför när undersökningen inleddes.
Hur ska det gå att hitta någon ny infallsvinkel på ett område där så mycket redan har hänt och
så många kloka personer redan har varit inblandade, och där det dessutom ser ut att pågå en
hel del kan man fråga sig.50 Något som jag också har gjort. Det gäller då att förhålla sig
kritiskt till de uppgifter som kommer fram och även tänka kreativt, vilket jag har eftersträvat i
min arbetsprocess. I början av mitt arbete så hade jag ingen kunskap om underhållsfonder.
Det enda sambandet jag hade hört talas om det var genom bostadsrättsföreningar. Även om
jag har en positiv inställning till att kunna avsätta pengar till framtida underhåll så har jag
ändå förhållit mig kritiskt på det sättet att jag velat få fram varför det är bra och om det är ett
rimligt förslag. Går det ens att genomföra och vad är det som krävs för att det skall gå
igenom. Med detta kritiska synsätt har jag jobbat mig fram i arbetsprocessen. Det har varit en
kreativ process då jag i takt med ny kunskap kunnat stärka mitt resonemang och på så vis
komma med idéer och förslag.
Viss litteratur är framtagen till att förstärka ett visst resonemang som jag vill framföra, men
jag har försökt att öka objektiviteten genom förklaringar. I den löpande texten i kapitel 3, 4
och 5 finns mina kommentarer och förklaringar. Jag ville ge läsarna dels en förståelse till
varför viss fakta tagits med och dels för att kunna hålla en röd tråd genom att relatera tillbaka
till frågeställningarna och syftet. Källhänvisningar finns med i arbetet genom fotnoter och kan
48
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lätt gå tillbaks och kontrolleras av läsarna. I användningen av sekundärdata har jag försökt att
ta fram flera olika oberoende källor för att kunna ställa dessa mot varandra och sedan
analysera med de olika svar som erhållits i det empiriska materialet.
En begränsning i mitt arbete med intervjuerna och även i litteraturstudien är att det har varit
svårt att få något konkret förslag på hur man skulle kunna konstruera underhållsfonder. Det är
en svår fråga då det inte tidigare funnits i det konventionella beskattningssystemet för
bostadsföretag. Det är också svårt att jämföra den delen med bostadsrättsföreningar där alla i
föreningen tillsammans är ägare och har schablonbeskattning. Det jag gjorde istället för att
kunna ge ett tillförlitligt förslag var att utgå från RR 16 i FAR vilket är svenska
redovisningsrådets rekommendationer för avsättningar. Denna rekommendation kändes som
en tillförlitlig källa att utgå i från i syfte att kunna ge förslag till hur underhållsfonder skall
konstrueras.
I mina intervjuer har jag spelat in samtalen och under telefonintervjuer har jag antecknat
samtidigt under samtalet. Det gör att trovärdigheten ökar i och med att jag kan återge exakt
vad den intervjuade sagt. Det som återges är direkt taget från samtalet och har inte tolkats
annorlunda från min sida. Jag har heller inte valt att enbart ta med vissa fakta vilket skulle
kunna leda till att de fakta som väljs ut endast talar för de synpunkter jag själv har. Utan allt
som har sagts har återgetts och finns att tillgå läsarna i bilagor. Det enda som tagits bort är
sådant som jag har ansett inte har relevans till arbetets syfte. Jag har valt att citera texten till
intervjuerna vilket stärker trovärdigheten att texten är direkt återgett. Många av de personer
jag har intervjuat har jag fått kontakt med genom att andra personers rekommendationer. Det
skapar trovärdiga källor med kunskaper inom området och som har lång erfarenhet. Jag har
även så noggrant som möjligt skildrat hur jag tänkt och gjort i min arbetsmetod, vilket även
det skapar trovärdighet.
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_________________________________________________________________________
I detta kapitel introduceras och förklaras begreppet underhåll. Därefter skall underhållplaner
beskrivas och värdet av att använda en plan. Idag finns det inte skatterättsliga regler för att
kunna avsätta skattefria medel till underhållsfond för framtida underhåll i bostadsföretag,
varför andra företag som tillämpar avsättningar till underhållsfonder kommer att beskrivas.
_______________________________________________________________________

3.1 Definitionen underhåll
Underhåll är inre och yttre åtgärder som görs för att vidmakthålla bostadens ursprungliga
funktioner. Det kan handla om byte av hiss eller värmepanna, omläggning av yttertak, byte av
vvs., målning, tapetsering eller byte av ledningar. Med underhållsbehov menas den nivå av
underhåll som krävs för att vidmakthålla bostadens skick. 51
Holmqvist skriver att underhållet brukar karakteriseras som löpande, förebyggande och
periodiskt. De tre typerna är beroende av varandra t.ex. genom att ett rätt avvägt förebyggande
underhåll ger lägre kostnader för det löpande och troligtvis också för det periodiska
underhållet. Löpande underhåll är de åtgärder som man vidtar omgående när det upptäcks.
Det kan vara en droppande kran, en lampa som gått sönder eller stopp i en avloppsledning.
Dessa åtgärder har inte föregåtts av någon särskild planering. Det vanligaste felet som kan
hänvisas till löpande underhåll är skador på kranar, avlopp, golvbrunnar och wc-stolar. 52
Det periodiska underhållet avser underhåll som återkommer med relativt långa men
förutsebara tidsintervaller. Tidsintervaller som krävs är ungefär vart 10:e, 20:e eller 30:e år.
Dessa åtgärder föranleder ofta stora och i tiden oregelbundet fördelade utgifter. Men kan
således med någorlunda säkerhet tidsbestämmas, planeras och kostnadsberäknas. En noggrann
planering och ett strikt genomförande av återkommande åtgärder måste ske varje år menar
Holmqvist och att man inte tillräckligt kan betona hur viktigt det är att underhållet inte blir
eftersatt.53
Förebyggande underhåll måste planeras genom besiktning så att skador ”som är på gång” kan
upptäckas innan något allvarligt inträffar. Likväl kan förebyggande åtgärder sättas in innan
något upphör att fungera, exempelvis ett läckande tak. Om skadan kan upptäckas i tid, helst
innan läckaget uppstår och åtgärdas, kan allvarliga följdskador förhindras. Det är alltid
billigare att förebygga en skada än att åtgärda en inträffad skada. Med andra ord är det
förebyggande underhållet bara ett tidigareläggande av det löpande underhållet. 54
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Det yttre underhållet avser de utvändiga ytskikten som t.ex. fasad, fönster, tak och rännor. Det
inre underhållet är främst underhåll av ytskikt som tapeter, innertak och golv men avser även
hushållsmaskiner. Underhållskostnaderna för det inre underhållet dvs. inne i lägenheten utgör
mer än 40 procent av de totala livscykelkostnaderna. 55

3.1.1 Definitionens gränsdragning
Underhåll, reparation och standardförbättrande åtgärder m.m. regleras i 25 § KL. I samband
med renoveringar och ombyggnader uppstår svårigheter med att särskilja vad som är att
betrakta som underhåll/reparation respektive standardförbättrande åtgärd. Underhåll och
reparationer ger kostnader som direkt påverkar resultatet. Ny, till eller ombyggnad eller
liknande förbättring är däremot en resursanskaffning, utgift, som periodiseras som kostnad
genom avskrivningar.56 Den grundläggande skillnaden mellan underhåll och
ombyggnad/modernisering är att underhåll endast omfattar åtgärder som skall bibehålla
fasighetens ursprungliga standard och funktion medan ombyggnad avser åtgärder som höjer
standardnivån och förlänger fastighetens tekniska och ekonomiska livslängd väsentligt. 57

3.2 Underhållsplaner
Det är det periodiska underhållet som är föremål för långsiktig planering i form av
underhållsplaner. Det primära syftet med underhållsplanering är att skapa ekonomisk
förberedelse inför framtida underhållsutgifter. Dessutom skapas möjligheten att sprida och
fördela kostnaderna över åren inom fastighetsbeståndet. Behovet finns just på grund av
variationerna i underhållsutgifterna mellan olika år och att ett ökat underhållsbehov kräver
planering av likviditeten för att medel till underhåll skall kunna säkerställas. 58
Ett långtidsplanerat underhåll kan ge fastighetsägaren en grov kostnadsram för fastighetens
framtida underhållsbehov. De längre underhållsintervallerna på 30 år kan vara svåra att
överblicka och kan inte användas som underlag för en strikt budget utan används istället för
en översiktlig bedömning av underhållsbehovet. Det finns också olika ambitionsnivåer för
upprättande av underhållsplaner med olika krav av precisering. 59 Senning menar att i större
förvaltningar med tidsmässigt och teknisk blandad bebyggelse har den detaljerade planen i
första hand störst behov. Underhållsplanen verkar även som underlag för budgetering då de
beräknade utgifterna för underhållet summeras och ger information om vilka resurser som
årligen krävs för att genomföra planen.60
Hinder för att kunna vidta åtgärder för det långtidsplanerade underhållet är ofta
hyresgästanpassningar och andra kundkrav. Huvudprincipen är att hyresgästen skall få det
denne är villig att betala för men det finns en gräns för hur långt man kan gå med det
kundrelaterade synsättet.61 Konsekvensen att inte långtidsplanera underhållet är främst att den
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finansiella beredskapen uteblir vilket lätt leder till eftersläpningar och eftersatt underhåll i
fastigheterna och tillslut kapitalförstörning. 62
Bejrum pratar om underhållsprognos istället för underhållsplan och menar att en strikt
underhållsplan ofta resulterar i onödiga insatser och därmed kapitalförluster. Istället skall
antagna livslängder och reparationsintervall överföras till en underhållsprognos, där åtgärder
och kostnader fördelas över tiden. Prognosen kan förhindra en kortsiktig ”lappa- och laga
strategi” som visar sig förödande på några års sikt.63
Att bostadsföretag och bostadsrättsföreningar avstår från en underhållplan kan enligt Senning
bero på att de underhållsplaneringssystem som används blir alltför kostsamma och med
hänsyn till detta avstår från att låta upprätta underhållsplaner. Hon skriver utifrån HSB och
bostadsrättsföreningar om vilka krav de bör ställa på planeringssystemet, vilket är följande:
-

Enkel att upprätta och utan stora initiala kostnader

-

Visa nödvändigt avsättningsbehov årligen

-

Vara lätt att hålla aktuellt

-

Ge möjlighet att följa upp avsättningar, fondbehållning och utgifter mot faktiskt utfall.

-

Tillgodose såväl de små som stora bostadsrättsföreningarnas behov och behoven i
förvaltande allmännyttiga företag utan större modifieringar.

Samt att de överväganden som skall ske vid valet av system skall utgå från följande
funktioner:
-

Systemets uppbyggnad

-

Hur fondavsättningen skall beräknas

-

Hur uppföljning skall ske64

3.3 Underhållsmodeller för inre underhåll
Kostnaderna för det inre underhållet utgör en betydande del av de totala
förvaltningskostnaderna. Speciellt i fastigheter med stor omflyttning kan lägenhetsunderhållet
bli mycket dyrbart.65 Hyresvärden är enligt lag skyldig att med jämna mellanrum genomföra
det periodiska underhållet av lägenheterna enligt 12 kap. 15 § JB. Underhåll kan dock avtalas
bort om det i en förhandlingsöverenskommelse tagits in avvikande bestämmelser. 66 Det
periodiska underhållet kan skötas på olika sätt vilket beskrivs nedan utifrån olika modeller.
Viktigt att veta är att dessa olika modeller avser det inre underhållet av lägenheten och inte
det yttre underhållet.
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Periodiskt underhåll:
Fastighetsägaren utför periodiskt underhåll av lägenheten vart 10 -15 år oberoende av
lägenhetens skick.

Hyresgäststyrt Lägenhets Underhåll (HLU)
Fastighetsägaren tar initiativ till periodiskt underhåll av lägenheten enligt en tidsplan. Om
hyresgästen inte vill ha underhållet utgår en rabatt på hyran fram till den dag då hyresgästen
önskar att få underhållet utfört.
Behovsprövat underhåll
Underhåll av lägenheten sker vid behov. Det är hyresgästen som tar initiativ till och begär
underhåll och hyresvärden avgör då om det behövs eller inte.
Valfritt Lägenhets Underhåll (VLU)
Hyresvärden avsäger sig ansvaret för det periodiska underhållet av lägenheten. Hyresgästen
får i gengäld en lägre hyra och ansvarar själv fullt ut för det periodiska underhållet.
Lägenhetsknutna fonder
En del av hyran läggs i en fond som hör till lägenheten. Pengarna som samlas i fonden
skall gå till periodiskt underhåll av lägenheten och hyresgästen bestämmer själv när det
periodiska underhållet ska utföras.67
En utredning pågår just nu genom Hyresgästföreningen Region Väst Sverige och SCB. Där
enkäter går ut till 6 000 hyresgäster som får välja mellan ovanstående modeller för hur de
anser att det inre underhållet skall skötas i lägenheterna. Syftet med undersökningen är att
försöka fånga hur det enskilda hushållet vill ha sitt lägenhetsunderhåll i framtiden.
Resultatet kommer att presenteras senast den 1 september 2009.
Utifrån dessa modeller kan vi konstatera att det redan finns ut utbud på marknaden för vad
som gäller det inre underhåll. Det är det yttre underhållet som har ett behov av en
tillförlitlig modell och arbetssätt.

3.4 Underhållsfonder i teorin
Underhållets variation innerbär att det är svårt att förutse vilka belopp som behöver tas i
anspråk vid varje tidpunkt och även att göra jämförelser över tiden. I en tillförlitlig och
praktiskt tillämpar modell för detta måste variationerna över tiden kunna omsättas till årliga
genomsnitt eller motsvarande dvs. en fonderingsmodell menar Bejrum. För att jämna ut de
årliga variationerna anser författaren att det är naturligt att tänka i termer av fondering och att
hyrornas underhållsdel läggs till en underhållsfond som med tiden används för nödvändiga
reparationer och utbyte. Med ett sådant synsätt ska fonderingen ha nått kostnaden för
underhållet vid brukstidens slut.68
Senning menar att grunden för att finansiera underhållet genom fondering är att en successiv
förslitning av fastigheterna sker och fondavsättningarna betraktas då som en betalning för
denna förslitning. En grundläggande tanke är även att fondavsättningen är en anpassning av
konsumenternas betalningar till de tidsperioder då förslitningen uppstår. På så vis betalas
67
68
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förslitningen av dem som medverkar till förslitningen och inte av efterföljande
bostadskonsumenter.69
En underhållsfond kan beskrivas som en i redovisningen beräknad reserv eller som en avskild
eller ”öronmärkt” fond med egna tillgångar enligt Frenckner. Han menar dock att ”fondera”
respektive ”fondera medel” kan uppfattas på olika sätt och att termerna är något oklara. Även
att det är oklart vilken innebörd av termen fond som avses beträffande underhållsfonder. Ett
synsätt han anför är att det skulle kunna ses som en förskottsbetalning från hyresgästerna för
att möta framtida utgifter. Han beskriver hur fondering av underhållsmedel fungerar:
”Fondering av underhållsmedel innebär att en viss del av hyresinkomsterna sparas för att
senare användning till förväntade underhållsutgifter. Innebörden av fonder respektive
betalningarna till och från dessa måste preciseras. Fondbehovet kan beräknas enligt
långsiktiga underhållsplaner.”70
Även Senning menar att om förutsättningarna är att finansiera underhållet genom avsättningar
så kan knappast bedömning ske utan en långsiktig underhållsplan. 71 Frenckner ger exempel på
hur avsättningarna skulle kunna räknas ut. Han menar att om man i förväg kan förutsätta
underhållsutgifterna för hela fastighetens brukstid så kan en genomsnittlig årskostnad räknas
ut och den faktiska underhållsåtgärden kan sedan ses som ett ”uttag” från fonden. 72
Bejrum anser att den årliga avsättningen skall beräknas som en annuitet. För var och en
byggnadsdel anges en brukstid och eventuellt reparationsintervall samt kostnaden för
respektive åtgärd. Utifrån dessa uppgifter beräknas den årliga avsättningen för underhåll
under hela brukstiden. Principen med avsättning innebär att medel ”fonderas” för att
finansiera nödvändiga underhållsinsatser i framtiden menar Bejrum. Mer information om
avsättningar finns under kapitel 5.5.
I många bostadsföretag fonderas medel för att möta framtida underhållsutgifter. Åtminstone
anses detta vara ett önskvärt förfaringssätt menar Frenckner. Han ställer sig dock frågande till
om en hyressättning som bygger på fondering av medel för framtida underhåll över
huvudtaget förväntas fungera. De brister som finns i underhållet av bostadshus ger dock en
påminnelse om att behovet finns för ett hållbart system i framtiden menar Frenckner. 73
Man kan fråga sig varför bostadsföretag behöver fondera medel. Frenckner menar att det
motiveras genom att utgifterna för underhåll varierar mellan olika år som bostaden nyttjas. I
början av fastighetens brukstid är utgifterna för underhåll särkilt låga samtidigt som bostaden
då kanske har sitt största värde. Detta motiverar att viss del av hyran fonderas för att användas
till framtida underhåll. 74
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Bejrum menar att även om underhållsvolymerna är låga när fastigheten är ny, innebär det
ändå från början ett slitage som längre fram leder till kostnader. 75 Diskussionen om
variationen i kostnader under fastighetens brukstid fortsätter i kapitel 4.4 Kostnadsutveckling.

3.5 Underhållsfonder i praktiken
Underhållsfonder tillämpas i samfällighetsföreningar och bostadsrättsföreningar föreningarnas
arbete med dessa fonder kommer därför att beskrivas.

3.5.1 Samfällighetsföreningar
När flera fastighetsägare tillsammans äger en gemensam egendom skall en
samfällighetsförening bildas enligt lag. Föreningens ändamål är att förvalta den samfällighet
för vilken den har bildats. Samfällighetsföreningar som förvaltar anläggningar av
kommunalteknisk natur, t.ex. vägar, fjärrvärmesystem, lekplatser och grönområden skall
enligt SKL avsätta medel till en fond för att säkerställa framtida underhåll och förnyelse.
Bestämmelser har tillkommit av rättviseskäl, vilket betyder att de som använder och sliter på
anläggningen skall också betala för sitt slitage.
Villaägarnas riksförbund delger rådgivning om hur arbetet med underhållsfonder går till i
samfällighetsföreningar. När det gäller storleken för avsättningen bestämmer föreningen
själva men grunderna för fondavsättningen anges i stadgarna. För att styrelsen skall kunna
bedöma hur stora avsättningar som behövs upprättas en underhålls- och förnyelseplan. Ett sätt
att framställa avsättningen som skall göras är att försöka bedöma fondavsättningens storlek
som en årlig avskrivning på kostnaderna för anläggningens utförande. Grundat på en
uppskattning av anläggningens livslängd. 76
Ett mer tillförlitligt sätt att framställa avsättningen är genom att besiktiga anläggningarna och
få information om anläggningens standard och skick samt vilka underhållsåtgärder som är
utförda. Dessa uppgifter kan sedan ligga till grund för vilka åtgärder som bör göras i
framtiden. Därefter skall åtgärderna kostnadsberäknas och intervallberäknas för att sedan
kunna beräkna en ungefärlig årlig avsättning. Det viktiga är inte att räkna ut på kronan vilken
avsättning som skall göras utan det viktiga är att verkligen göra avsättningar till fonden, även
om beräkningen skall vara så väl grundad som möjligt. Vid en nyanlagd anläggning som gör
stora amorteringar och avskrivningar kan det inte ställas lika höga krav på fondavsättningens
storlek. Istället kan storleken på fonden öka successivt i takt med att anläggningen avbetalas
och avskrivs.
Villaägarnas rådgivningsavdelning belyser fördelarna med att ha en fond och en plan för
framtida underhållskostnader:
-

När föreningen behöver utföra en omfattande åtgärd så finns redan medel tillgängliga.

-

Föreningen förebygger akuta åtgärder som i regel blir kostsammare än de planerade

-

Anläggningarna blir välskötta vilket kan såväl vara ett bra försäljningsargument.

-

Styrelsen har bra underlag för att kunna informera medlemmarna om vilka kostnader
man får räkna med för underhåll. 77
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3.5.2 Bostadsrättsföreningar
För fastigheter som ägs av bostadsrättsföreningar tillämpas schablonbeskattning. Det innebär
att bostadsrättsföreningar kan sätta av medel till underhållsfonder för att finansiera framtida
underhåll utan att behöva beskatta det överskott under vissa år som krävs. 78
Bokföringsnämnden ger allmänna råd om hur reservationer av medel för framtida
fastighetsunderhåll skall redovisas i enlighet med 9 kap. 5 § BRL. Redovisning av medel för
framtida fastighetsunderhåll redovisas som en egen post under rubriken ”bundet eget kapital”
i balansräkningen. Reserveringen sker genom omföring mellan fritt och bundet eget kapital
och påverkar på så vis inte resultaträkningen. Medel skall avsättas för att säkerställa
underhållet av föreningens hus.79
En bostadsrättsförening bedrivs efter självkostnadsprincipen och månadsavgifterna som
belastar de boende i föreningen används uteslutande till att täcka föreningens egna kostnader.
Bostadsrättsinnehavaren har ansvaret för lägenhetens inre underhåll och skall enligt 7 kap.
12 § BRL på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det betyder att
bostadsrättsinnehavaren själv skall se till att ommålning, tapetsering, golvbehandlingar m.m.
äger rum. För att bostadsrättsinnehavaren skall sköta om detta och för att underlätta för
innehavaren brukar det finnas regler i bostadsrättsföreningens stadgar om s.k. inre
reparationsfond. Den inre fondavsättningen beräknas ofta så att årliga avsättningar görs
motsvarande den beräknade genomsnittliga kostnaden för varje lägenhet för att bekosta
reparationer och underhållsarbeten. Dessa medel skall användas just till reparationer och inte
till standardhöjande förbättringsarbeten eller ändringsarbeten som t.ex. nyinstallation av
braskamin. 80 Huvudregeln i BRL är som sagt att bostadsrättsinnehavaren svarar för det inre
underhållet medans föreningen svarar för underhållet av huset.81
Senning beskriver hur beräkningen av yttre och inre fondavsättning kan gå till i
bostadsrättsföreningar. T.ex. kan det beräknas som genomsnittskostnader av förväntade
faktiska utgifter eller schablonmässigt över någon vald tidsperiod. Enligt stadgarna kan det
också nämnas minimiavsättningar som bostadsrättsföreningen får fondera. Att en viss
procentsats av byggnadernas anskaffningskostnad för underhåll fonderas och som sedan
avser till hälften lägenhetsunderhåll och hälften yttre underhåll. 82 HSB riksförbund har dock
rekommenderat att underhållsplaner skall upprättas för varje bostadsrättsförening och att
föreningarna skall fondera med utgångspunkt för planerna istället för stadgarnas
minimiavsättningar.83
Bostadsrätten skiljer sig från de allmännyttiga företagen då bostadsrätter inte har samma krav
på anpassning för det ekonomiska utrymmet, utan kan lättare utgå från det faktiska
underhållsbehovet och föreningarnas anspråk på underhållsstandard. De allmännyttiga
företagen kan däremot få olika utfall i deras förhandling med hyresgästföreningen vilket
skapar ett behov av flexibilitet och möjlighet till snabba omprioriteringar. Detta problem
saknar bostadsrätten helt. De allmännyttiga företagen har även till skillnad från
bostadsrätterna en större kontinuitet i underhållet då fastigheterna ofta är uppförda vid olika
tidpunkter och det leder till ett ökat behov av detaljerad planering. I underhållet för de
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allmännyttiga företagen tillkommer lägenhetsunderhållet som mer än fördubblar
underhållsvolymen per lägenhet jämfört med bostadsrätter.84
För allmännyttiga företag skulle en avsättning till eget kapital inte kunna ske eftersom det då
skulle finnas möjlighet att medel i fonden utdelas till ägarna som vinst. Det jag ytterligare vill
belysa är att de allmännyttiga företagen inte tycks ha samma ekonomiska utrymme för att
kunna sätta av medel som bostadsrättsföreningar har. En fastighetsägare för hyreshus står för
både det inre och det yttre underhållet och har en betydligt högre underhållskostnad än
bostadsrättsföreningen som endast ansvarar för det yttre underhållet. Både hyresrätt och
bostadsrätt sätter hyra respektive avgift enligt självkostnadsprincipen men för hyresrätter sker
en prövning enligt bruksvärdesprincipen. Bruksvärdet är avgörande för hyressättningen då
jämförelse sker med liknande lägenheter istället för kostnaderna. Mer att läsa om
bruksvärdesprincipen kommer i kapitel 5.1 Bruksvärde- och självkostnadsprincipen.
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KAP. 4 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
I detta kapitel ges förklaringar för de kommunala bostadsföretagens förutsättningar utifrån
miljonprogramsbebyggelsen på 1960-70 talet, eftersatt underhåll, kostnadsutveckling av
underhåll och finansieringsmöjligheter.

4.1 Miljonprogrammet
Bostadsbristen var en brännande politisk fråga i början av 1960-talet. 1965 antog därför
riksdagen ett bostadspolitiskt program med målet att bygga en miljon bostäder på 10 år för att
få slut på den besvärande bostadsbristen. Detta program går under namnet
”Miljonprogrammet.” De politiska partierna var överens om att byggandet skulle
industrialiseras och standardiseras vilket ansågs nödvändigt för att klara det omfattande
programmet och begränsa boendekostnaderna. Miljonprogrammens nya stadsdelar byggdes
som renodlade bostadsområden. 85
De flesta husen från miljonprogrammet är flerbostadshus, men det ingår också småhus. Idag
har alla hus från den tiden en sak gemensamt, ett dåligt rykte och dålig kvalitet. Dessa hus
försämrar allmännyttans attraktivitet och det krävs betydande renoveringar. Det är t.ex.
stambyten, våtrumsinstallationer och tak som behöver åtgärdas för att lägenheterna skall
behålla standarden. Kurt Eliasson, VD på SABO säger i NCCs personaltidning att SABO
räknar med en nota på 70 miljarder kronor för att återställa standarden för de 200 000
kommunala hyresrätter som behöver rustas upp. Han menar att det inte går att öka volymen på
den summan utan ”smörjmedel” i systemet. Trots att det var staten som en gång beordrade
fram miljonprogrammet, så ligger nu ansvaret helt i knäna på kommunerna. 86
I och med skattereformen i början av 1990-talet blev det kraftiga skattehöjningar på byggande
och boende. Dessa omfattande förändringar i skattepolitiken försämrade förutsättningarna för
bostadsbyggandet. Upprustning av flerbostadshus var tidigare en mycket stor marknad tills
skattelättnaderna för ombyggnationer minskade. Efter minskade skattelättnader drog
fastighetsägarna ned på ombyggnadsåtgärder och det finns därför ett betydande
ombyggnadsbehov, främst i miljonprogramsområden. 87
Bostäderna i Sverige är i jämförelse med övriga EU länders bostadsbestånd relativt gamla.
Närmare 90 procent av bostäderna i Sverige är byggda före 1980.88 Ett äldre bestånd betyder
högre underhållskostnader89. Figur 2 visar att Sverige har störts andel bostäder från 1946 och
1970.
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90

Figur 2 Bostadsbeståndets ålder inom EU år 2004

Det svenska bostadsbeståndet genomsnittlig ålder ökar och en betydlig del av beståndet består
av miljonprogramshusen och den tidens relativt oprövade tekniker. 91 Att dessa bostäder nu
kommit upp i ålder gör att det krävs omfattande underhållsinsatser.92 Det kan vara svårt att
beräkna kostnaden för ett nödvändigt underhåll den närmaste framtiden, men att inte
underhålla blir förmodligen dyrare. 93

4.2 Kapitalförslitning/Investering
Eftersatt underhåll innebär att fastigheter underhålls på en otillfredsställande nivå så att
fastigheterna förlorar sin funktion och värde snabbare än vad som avsågs med investeringen
från början. Risken med eftersatt underhåll är att fastigheten ger sämre ”service” under tiden
den används samt att det vid senare nödvändig förnyelse blir betydligt kostsammare än om
underhållet hade varit lämpligt över tid. 94
Vid ett ökat behov av underhåll av fastigheter kommer ekonomin påverkas på lång sikt. Ett
ökat underhållsbehov är detsamma som att säga att de nödvändiga investeringarna ökar via
kapitalförslitningen (δ). Kapitalförslitning är den årliga värdeminskningen av kapitalstocken
dvs. nationalförmögenheten och ökar genom investeringar. Ett ökat underhållsbehov leder till
en ökning av de nödvändiga investeringarna. Om kapitalets förslitningstakt ökar samtidigt
som investeringskvoten är oförändrad, kommer inte bruttoinvesteringarna att täcka de
nödvändiga investeringarna och vi får en sjunkande kapitalintensitet och produktion per
capita. Genom Solows tillväxtmodell illustreras detta på nästa sida. När kurvans nödvändiga
investeringar ökar måste även faktiska investeringar öka för att nå en långsiktig jämvikt,
vilket kallas ”steady state.”95
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BNP per capita, y

Af(k) = Total
faktorproduktivitet
(δ + n)= Nödvändiga
investeringar
sA(f) = Faktiska
investeringar
k*, y*= ”Steady State”

Figur 3 Solows tillväxtmodell. Skift i nödvändiga investeringar96

Ett eftersatt underhåll av fastigheter leder till en sjunkande kapitalstock97 och kan på sikt få
allvarliga konsekvenser för ekonomi, säkerhet och kvalitet.98 För det samlade beståndet av
flerbostadshus uppgår kostnaderna för drift och underhåll till cirka 6 procent av
kapitalstockens värde.99 För att undvika kapitalförslitning måste byggnadsbeståndet
underhållas på ett effektivt sätt. Ett sätt är att få grepp om de framtida underhållsbehoven. Vad
underhållet kostar, var det finns och när det kommer. Om underhållsfrågan möts i tid kan
kortsiktiga nödlösningar och felaktiga beslut samt kapitalförslitning undvikas. 100 Det som kan
utläsas är att det är angeläget att få ett planmässigt arbetssätt beträffande underhållsfrågorna.
Det finns ett behov för ett långsiktigt tänkande och perspektiv.
Bejrum m.fl. menar att byggsektorn ger nybyggandet större betydelse än förvaltningen. De
menar att ägaren söker lönsamhet i upplåtelsen, först och främst de närmsta bokslut. Det kan
uppfattas för svårt eller krävande att tänka och räkna långsiktigt. Vi vet inte mycket om vad
som händer om 5, 10 eller 50 år, vilket gör att långsiktiga ekonomiska kalkyler självfallet inte
ger exakta svar då framtiden är osäker. Vidare finns knappast några institutionella regelsystem
som är uppbyggda med långsiktsekonomin i åtanke. 101
Med detta vill jag belysa sambandet mellan fastigheters förslitning och dess upprustning. Ett
underhållsberg tyder på att förslitningsgraden är högre än investeringskvoten. Att
allmännyttan idag har problem med eftersatt underhåll väcker frågan om man under tidigare
år har betalat för det man förslitit. Ett sätt att få in en långsiktsekonomi i åtanke skulle vara att
skattelagstiftningen gynnade kapitaluppbyggnad genom att bolagen skulle få avsätta skattefria
medel till underhållsfond för framtida underhållskostnader.
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Det kan också vara svårt att säga vem som är ansvarig för att det har blivit som det blivit, är
det staten eller är det fastighetsbolagens otillräckliga förvaltning. Jag anser inte att någon kan
ta på sig ansvaret. Det kanske är båda som är skyldiga och då borde man hjälpas åt att möta
problemet. Det jag menar är att det inte längre spelar någon roll vem som ligger bakom
problemet eftersom det ändå drabbar alla; svensk ekonomi i stort.

4.3 Finansiering
Senning beskriver fyra olika teoretiska finansieringsformer av det periodiska underhållet i
bostadsrättsföreningar och bostadsföretag:
-

Genom utjämning av kostnaderna inom ett stort och åldersmässigt blandat
fastighetsbestånd.

-

Genom ett direkt ökat hyres- och avgiftsuttag till underhållsutgifterna

-

Genom lånefinansiering

-

Genom förtida fonderingar (Gäller endast bostadsrätter)

Senning menar dock att finansiering av underhåll genom lån eller fonderade medel är dom i
praktiken enda tänkbara alternativen. Den huvudsakliga skillnaden mellan dessa är att i
fonderingsalternativet samlas pengar in i förväg i takt med förslitningen till utgiften uppstår,
medan utgiften i lånealternativet kommer först för att sedan successivt betalas av då lånet
amorteras.102
Arnold Wittgren skriver i sin krönika ”Noll koll på underhåll”? att från dagens
skattelagstiftning har fastighetsägaren bara möjlighet att från beskattade medel i bolaget eller
med lånade pengar få kapital till framtida underhåll. 103 Att kunna avsätta medel före skatt till
framtida underhåll skulle leda till finansiering till en lägre kostnad för företagen. Eliasson på
SABO säger att de 300 allmännyttiga bostadsbolagen har en samlad låneskuld på 170
miljarder kronor. Vilket betyder att en räntehöjning med en procent skulle ge 1,7 miljarder i
ökade utgifter.104 I dagens turbulenta finansiella situation som hela världsekonomin befinner
sig i ökar kravet på en försiktig finansstrategi. 105
Bejrum menar att högt belånade fastigheter har svårigheter att generera resurser för förnyelse
på egen hand. Då krävs att fastighetsföretaget har andra fastigheter som kan användas som
säkerhet för ytterligare belåning. Principiellt säger Bejrum att rena underhållsåtgärder inte
bekostas med lån, eftersom underhållet inte höjer fastighetsvärdet. Nyupplåning till underhåll
urholkar så småningom det egna kapitalet. Han belyser med detta betydelsen för
bostadsrättsföreningar som kan använda underhållsfonder. Det blir ett säkerhetsställande att
de som förbrukar resurser betalar för detta och de slipper kraftiga variationer i
årsavgifterna.106
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Bejrum anser även att alternativet till att finansiera underhållet med lån innebär att
betalningsansvaret skjuts framåt i tiden vilket blir att några som inte förbrukat resurserna får
betala. Däremot företag med hög soliditet har sällan några större problem med att klara
förnyelsen, eftersom många åtgärder kan internfinansieras. Skulle de egna resurserna inre
räcka, får solida fastighetsföretag goda lånevillkor. De behöver därför inte ”öronmärka”
resurser för förnyelse av sitt fastighetsbestånd. 107
Boverket menar, som även Senning var inne på att i ett större och åldersdifferentierat
fastighetsbestånd kan det periodiska underhållet utjämnas över hela beståndet och bli relativt
jämt fördelat över tiden. En del av årets inkomster från hela beståndet kan användas till
utgifter för underhåll i en annan del av beståndet ett visst år för att ett annat år användas till en
annan del av beståndet. I små förvaltningar och kommunala bostadsföretag med stor del av
bostadsbeståndet inom miljonprogrammet är det dock svårare med möjligheten till utjämning.
Trots stora fastighetsbestånd kan de inte bara använda överskott från hyresintäkter från delar
av beståndet för att finansiera det periodiska underhållet i andra delar av beståndet.108
En annan stor betydelse för att frigöra finansiella resurser enligt Bejrum är avskrivningstakten
i fastighetsbeståndet. Genom tillräckligt stora avskrivningar ska ju värdeminskningen i
beståndet kunna motverkas. Metoden för avskrivning blir då en central fråga. Han anser att
dagens tillåtna avskrivningstakt på två procent på anskaffningskostnaden är för låg för att
kunna hålla fastighetsbeståndet i konstant kvalitet, och det är något som tydligt framgår av
nödvändiga avsättningsbehov.109

4.4 Kostnadsutveckling
Fastigheters driftnetto utgörs av det årliga överskottet som återstår sedan utbetalningar för
drift- och underhåll inklusive fastighetsskatt och tomträttsavgäld dragits från
bruttoinbetalningarna. 110 Den långsiktiga nivån för driftnettot uttrycker fastighetens
produktionsförmåga och därför är detta överskottbegrepp centralt i den ekonomiska
styrningen. I en liten fastighetsförvaltning kommer driftsnettot att variera kraftigt över tiden
på grund av periodiska underhållinsatser. Ett stort bestånd leder således till ett mindre
varierande driftnetto över tiden. I ett längre perspektiv är det normalt att driftnettot för en
fastighet sjunker på en balanserad marknad. Detta beror på fastighetens livscykel och
kopplade faktorer som sjunkande hyror och stigande underhållskostnader. De minskande
driftnettona speglar därmed fastighetens åldrande. 111
Lundström & Larsson menar att underhållsutgifterna är låga de första åren efter ny- och
ombyggnad. Därefter ökar såväl det löpande som det periodiska utgifter snabbt fram till 1020 år efter investeringen då ökningstakten avtar. Efter de första 10 till 20 åren av byggnadens
livscykel spelar förvaltaren policy allt större roll för underhållets volym, art och förläggning i
tiden. Driftskostnaderna kan långsiktigt förväntas vara oförändrade.
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Nedanstående figur 4 sammanfattar ett normalförlopp för ett bostadshyreshus. Förloppet
antyder ett relativt starkt samband mellan byggnadsår och ekonomiskt utfall. 112

Figur 4 Hyresfastighetens normalförlopp för driftnetto, underhåll och hyra under fastighetens livslängd113

Fastighetens utveckling som leder till ökade kostnader kan också beskrivas med den så
kallade badkarskurvan, figur 5. Den visar förloppet av felfrekvenser och kostnader för
enskilda byggnadsdelar under brukstiden. När man pratar om underhåll av byggnader får man
inte glömma att det egentligen är underhåll av olika byggnadssystem man avser. Det är t.ex.
installationer, ytskikt som nämnts tidigare och maskinell utrustning. 114 Första fasen i kurvan,
inkörning, kan ses som ett tillägg för den initiala investeringen. Under normaldriftsfasen
ligger kostnaderna på en relativt jämn och låg nivå under en stor del av brukstiden. I den
avslutande fasen, tilltagande slitage, ökar kostnaderna för underhållet gradvis.115

Figur 5 Badkarskurvan116

Utifrån en normal ekonomisk redovisning för en fastighet ingår hyror som intäkter. Som
kostnader står uppvärmning, elektricitet, vatten, renhållning, skötsel och städning,
försäkringar, administration, avskrivningar, fastighetsskatt, reparationer, underhåll samt
räntekostnader.117 Räntekostnader är en post som har ett samband mellan finansieringen av
underhåll. Vid lägre räntor frigörs mer pengar till underhåll. Sambandet visas i figur 6 på
nästa sida.
112
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Figur 6 Underhålls- och räntekostnader mellan åren 2000 - 2007 utifrån SABO – företagen (räntebidrag
borttaget)

I Svensk Fastighetsindex värderingshandledning från 2007 står det att drift och
underhållskostnader inte får bedömas alltför schablonmässigt utan ska anpassas till objektet
med dess ålder och skick. Även att man bör göra antaganden om drift och underhållskostnader
var för sig. Underhållsbetalningar varierar kraftigt år från år, därför bör istället en
genomsnittlig långsiktig nivå avspeglas i värderingen. Utbetalningar för underhåll stiger för
äldre hus normalt snabbare än utbetalningar för driften. 118
Det är lätt att stirra sig blind på att underhåll och renoveringar för framtiden är kostsamma.
Men det skall inte glömmas bort att vissa investeringar medför att bolagets löpande
driftskostnader minskar och att hyresintäkten säkerhetsställs genom att attraktivt och
tillgängligt boende kan erbjudas hyresgästerna. Ur ett större samhällsperspektiv är det också
bra då hyresgästen erbjuds ett anpassat och tryggt boende. 119
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I detta kapitel tas den avgörande delen upp, nämligen de beskattningsmässiga
förutsättningarna. Hyressättningens grundregler beskrivs samt skatteregler för hyresrätten i
jämförelse med boendeformerna bostadsrätt och äganderätt. Obeskattade reserver förklaras
och avsättningar beskrivs utifrån en beslutsprocess från redovisningsrådets
rekommendationer (RR 16). Avslutningsvis ges sammanfattande inslag från tidigare
utredningar om underhållsfonder.

5.1 Bruksvärde- och självkostnadsprincipen
Hyreslagen regleras i 12 kap. JB. Hyresvärden kan begära ”skälig hyra” enligt 12 kap. 55 §
JB, med vilket det menas att den inte påtagligt får överstiga hyran för lägenheter som är
likvärdiga, s.k. bruksvärdehyra.120 Bruksvärdesprincipen innebär att hyrorna skall bestämmas
med utgångspunkt i de hyror som förhandlas fram mellan ett kommunalt bostadsföretag och
den lokala hyresgästföreningen. Vad allmännyttan måste ta ut bestäms i sin tur av kostnaderna
för byggande och underhåll dvs. självkostnaden. 121 Självkostnaden står således som en viktig
del av underlaget för förhandlingen men enligt bruksvärdessystemet tar man inte hänsyn till
underhåll eller andra driftskostnader för den enskilda fastigheten. 122 Lagstiftaren har dock
förutsatt att de kommunala bostadsföretagens självkostnader ska täckas av hyror. 123
Bergenstråhle menar att en hyressättning där nyproduktionen har fått bära sina egna kostnader
medför en allmänt högre hyresnivå. Han anser att ingen hyresgäst skall betala mer i hyra än
vad som motsvaras av lägenhetens boendevärde eller bruksvärde. 124 Hyran i de allmännyttiga
bostadsföretagen utgör i sin tur en prisstabiliserande nivå för hyran i de privatägda
bostadsföretagen via bruksvärdesystemet.125 I hyresrätten har fastighetsägaren ansvar för
fastighetsskötsel och underhåll, och kostnaderna kan spridas på alla fastighetsägarens
hyresgäster. Nackdelen är att man som hyresgäst inte underhåller något som är ens ”eget.”
Underhållsnivån blir beroende av fastighetsägarens ekonomi, kunskaper och ambitioner.
Normala underhållsåtgärder är i den svenska hyreslagstiftningen inte något skäl för att höja
hyrorna. Ett vanligt stambyte medför ingen rätt till hyreshöjning, för att höja hyran måste
fastighetsägaren genomföra en standardförbättrande åtgärd i lägenheten. 126
Hyresgäster i det äldre beståndet kan hävda att deras hus borde vara betalt, varför de inte skall
ha några hyreshöjningar. De som bor i äganderätt och bostadsrätter får betala vad det faktiskt
kostar att bo i just sin egen bostad. Den som flyttar in i en ny äganderätt eller en ny
bostadsrättslägenhet och sedan bor kvar betalar ofta enbart självkostnaden. 127 Om ett
införande av underhållsfonder skulle ske där hyrorna skall betala kostnaderna kommer det
120
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eftersatta underhållet att räknas med i dagens hyra och hyresgästerna kan tyckas betala för
mer än det kostar att bo där idag. Men om vi vänder på det så har kanske inte den faktiska
förslitningen betalats tidigare. Utifrån detta kommer frågan om det är rätt att hyresgästerna
skall betala för det eftersatta underhållet.
I en rapport från KTH:s byggprojekt med bland annat Håkan Bejrum, Hans Lind och Stellan
Lundström ställdes följande fråga till bostadsföretag: Vad anser Ni ingår i fastighetsbolagets
självkostnader för en enskild ny fastighet? De huvudsakliga delarna som företagen angav i sin
självkostnadsberäkning var:
-

Drift

-

Underhåll

-

Finansiella kostnader

-

Fastighetsskatt

-

Administrativa kostnader128

Lind menar dock att hur avskrivningar hanteras i en självkostnadskalkyl även har stor
betydelse för hur den totala kostnaden fördelas över tiden och därmed hur hyran utvecklas.
Delvis handlar bedömningen av en lämplig avskrivningstid om vad som uppfattas som en
rättvis fördelning av kostnaderna mellan olika generationer av hyresgäster.129

5.2 Beskattning - jämförelse mellan boendeformerna
SABO, fastighetsägarna och hyresgästföreningen är alla eniga om att skattebelastningen på
just hyresrätter är orättfärdigt högt.130 I en artikel i Dagens Industri från den 24 januari 2009
skildrar parterna från hyresmarknaden skillnaderna mellan boendeformerna, vilket tyder på att
hyresrätten är dyrare. Där skrevs att en nybyggd hyresrätt på 100 kvadratmeter beskattas med
27 300 kronor mer per år än en motsvarande villa och 24 300 kr mer än en bostadsrätt.131
Under förra året i december 2008 infördes ROT- avdragen återigen. 132 Reglerna gäller
reparationer och underhåll eller om och tillbyggnad av småhus och bostadsrätter,
skattereduktionen är knuten till individen. Det är ägaren av ett småhus och innehavaren av en
bostadsrätt som kan få skattereduktion för ROT- arbetet. För en bostadsrätt gäller att arbetet
ska utföras i bostaden och avse s.k. inre underhåll som bostadsrättsinnehavaren själv svarar
för enligt bostadsrättslagen. 133 Hyresgäster kan alltså inte få skattereduktion för ROT-arbeten.
I följande sammanställning ges en beskrivning över skatter, avdrag och subventioner i de
olika boendeformerna. Det visar att det finns mycket varierande regler för de tre
boendeformerna: hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt.134
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Hyresrätt

Bostadsrätt

Äganderätt

Kommunal
Fastighetsavgift

Högst 0,4 % av
taxeringsvärdet

Högst 0,4 % av
taxeringsvärdet

Högst 0,75 % av
taxeringsvärdet

Inkomstskatt

Konventionellt
beskattade

Schablon
beskattade

Ingen

Avdrag för
räntekostnader

NEJ

JA

JA

ROT – avdrag

NEJ

JA

JA

Reservationsmöjligheter Periodiseringsfond

Underhållsfond

Eget sparande

Reavinstskatt

30 % av vinsten

30 % av halva
vinsten

30 % av halva
vinsten

Avskrivningar

2 % per år

Inte skattemässiga

Inte skattemässiga

Uppskov med
Reavinstskatt

NEJ

JA. Baserat på
bostadsrättens pris

JA. Baserat på
småhusets pris

Hyresrättens enda möjlighet till reservation av medel är genom periodiseringsfonder
vilket idag inte har samma förutsättningar som tidigare. Från och med
beskattningsåret 2005 beskattas juridiska personer med en schablonintäkt som skall
motsvara 72 procent av statslåneränta. De flesta av fördelarna med
periodiseringsfonder har därför försvunnit. 135 Periodiseringsfond återges i 30 kap.
IL. Näringsverksamheter får göra avsättning till periodiseringsfond. Storleken på
avsättningen till periodiseringsfonden är högst 25 procent på ett underlag som är den
skattepliktiga inkomsten (vinsten) för juridiska personer. Senaste tidpunkt för
återföring är sjätte taxeringsåret efter det taxeringsår som avdraget hanför sig till. 136
Äganderätter och bostadsrätter kan göra avsättningar utan skatteffekter men inte
hyresrätten. De har dessutom förmånen av att kunna skjuta upp
reavinstbeskattningen om de investerar i ny bostad.137

5.3 Tidigare utredningar
Utredningar kan ha till syfte att förändra något. På den samhälleliga nivån är
utredningar ofta första steget i en process som så småningom leder till en ny
lagstiftning.138 Men problemet är inte löst bara för att det finns en lösning. Någon
måste även fatta beslut om att lösningen skall genomföras. 139 Holmblad Brunsson
menar att det finns beslutsfattare som inte vill fatta beslut. Antingen vet de inte vad
de vill eller så är de oense inbördes. De kanske inte tycker att frågan är tillräckligt
viktig eller att de inte har tillräckligt med beslutsunderlag.
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För framtida förslag om avsättningar till underhållsfonder bör utredare hitta en eller
flera lösningar som passar till problemet i underhållsfrågan. Det kan vara så enkelt
som att beslutsfattare behöver veta vilka regler som ska tillämpas i ett speciellt fall.
Det gäller att ge beslutsfattarna bättre kunskaper och insikter. Genom att delge
tillförlitlig information som de förstår sig på kan de lösa problemet.140 Om man får i
uppgift att utreda ett till synes färdigutrett problem menar Holmblad Brunsson att
utredaren måste vara extra kreativ och inte följa företrädares spår. Utredaren måste
bestämma sig för att göra en annorlunda utredning. 141
I ett betänkande från 1992/93: SkU33 om bostadsbeskattning hävdade flera att en ny
och utökad avdragsrätt står i strid mot skattereformens principer, som innebär en
breddad skattebas, enkla regler och en minimun av avdragsmöjligheter och att dessa
fördelar som uppnåtts med skattereformen bör bevaras.142 Som nämndes i
bakgrundsdiskussionen har flera motioner och förslag om underhållsfonder kommit
in genom åren. Några exempel ges nedan:
Inför risken av otillräckligt underhåll av många bostadsföretag i landet tillsattes
1978 en statlig utredning. Den skulle ge ett förslag till ett sparsystem för underhåll
av hyres- och bostadsrättsfastigheter. I underhållsfondsutredningen var följande
förutsättningar formulerade:
-

Fastighetsunderhållet skall finansieras av de boende

-

Ett ökat sparande för reparationer och underhåll är angeläget

-

Fondering skall ske för att utjämna underhållet mellan olika år

-

Uttaget bör betraktas som betalning för faktiskt förslitning, utjämnad över en
längre tidsperiod

-

Skattelagstiftningen utformas så att avsättningar till fonder blir avdragsgilla
men ej användningen därav.

Någon närmare diskussion av skatteregler och möjliga utformningar av
underhållsfonder samt verkan därav ges inte i föreliggande utredning. Utan sådana
frågor kräver finansrättslig och samhällsekonomisk kompetens.143
I underhållsfondsutredningens slutbetänkande (SOU 1982:65) konstaterades att
hyrorna var för låga för att täcka underhållet. Volymen planerade periodiska
underhållsarbeten ökade under åren 1971 till 1980 med 160 procent, medan
motsvarande utrymme i hyran endast ökade med 80 procent.144
Motionen (1992/93: Sk358) föreslog att fastighetsknutna underhållsfonder utreds.
Sammanfattningsvis föreslogs följande punkter:
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-

I en sund fastighetsekonomi bör fastighetens underhåll finansieras genom
hyresintäkterna.

-

Fördelen med en fastighetsanknuten underhållsfond är att avsättningar till
denna följer fastigheten. Behållningen i underhållsfonden finns kvar även vid
ett ägarskifte.

-

Avsättning till underhållsfonden sker genom inbetalning till fonden.

-

Medel ur underhållsfonden betalas mot styrkta kostnader för underhåll och
förbättringsåtgärder.

-

Underlaget för svartjobb bör minska eftersom medel ur underhållsfonden
inte kan användas för detta. Härigenom stärks seriösa hantverkares ställning
på marknaden och statens skatteintäkter torde öka i någon mån.

Boverket fick i mars 2002 i uppdrag att utreda bostadsbeståndets underhållsbehov.
De skulle föreslå åtgärder för att varaktigt minska risken för eftersatt underhåll och
säkerställa ett kontinuerligt, varsamt och kunnigt underhåll av bostäder.
Utredningen visade att:
-

Underhållet av bostadsbeståndet är tydligt eftersatt och att det finns stora
behov av underhållsinsatser i framtiden, med väsentligt större resurser på
underhåll.

-

Vakanser leder till ett minskat underhåll och ytterligare minskad attraktivitet.

-

Bristande underhåll kan bero på bristande hyresintäkter eller på att en
fastighetsägare har problem att täcka kostnaderna för underhåll.

-

Många har mer detaljerade planer för inre underhåll i lägenheten och en
översiktligare planering för det yttre underhållet.

-

Om privatägda och kommunägda bostadsföretag ska få samma möjligheter
som bostadsrättsföreningar har och som allmännyttiga bostadsföretag hade
fram till år1994, krävs det ändrade skatteregler för bostadsföretag inom
ramen för den konventionella företagsbeskattningen.

-

Eftersatt underhåll kan medföra kapitalförstörning. Eftersatt underhåll kan
också innebära dålig ekonomi genom ökade reparationskostnader.

Boverket föreslog:
-

Att skattereglerna ändras så att konventionellt beskattade bostadsföretag ska
kunna göra reservationer för framtida underhåll med obeskattade medel.
Reglerna ska ge möjligheter att avsätta medel till framtida underhåll upp till
en nivå där summan av avsättningen och årets utgifter för underhåll täcker
underhållsplanens genomsnittliga årliga kostnad.

-

Även ägare av fastigheter med spridning i fråga om färdigställande år bör ha
rätt att för en bostadsfastighet göra reservationer för framtida underhåll.

-

För att ett bostadsföretag ska kunna möta ett kommande underhållsbehov på
ett bra sätt bör det finnas en planering av vilka underhållåtgärder som måste
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göras och när. Planen måste kontinuerligt uppdateras för att vara användbar.
-

Att långsiktigt underhåll underlättas genom möjligheten att göra skatteavdrag
för avsättningar till underhållsfond. Det leder till att utgifterna för underhåll
tydliggörs och underlättar också möjligheten till att ta kostnaden i hänsyn i
hyressättningen.

-

Om man årligen fonderar eller avsätter en summa som motsvarar den årliga
kostnaden kommer allt underhåll som krävs för att vidmakthålla standard och
funktion under den ekonomiska livslängden att kunna genomföras.

-

Det kapital som byggs upp genom reservationer för framtida underhåll ska
vara fastighetsägarens egendom. När fastigheten byter ägare ska de
reserverade medlen övergå till den nya ägaren.

-

Fonderingen för framtida underhåll hanteras i resultaträkningen som en
bokslutsdisposition. Den motsvarar i balansräkningen av underhållsfondens
ackumulerade medel och redovisas som en obeskattad reserv.

-

Kostnaden för staten blir minskade skatteintäkter med 700 miljoner – 1,5
miljarder per år.

-

Det kapital som byggs upp genom reservationer för framtida underhåll ska
vara fastighetsägarens egendom men uttag ska endast kunna göras för
planerat underhåll. 145

5.4 Synsätt för avsättningar till underhållsfond
Det finns två synsätt att utgå ifrån när det gäller att avsätta medel till framtida
underhåll, från min uppfattning. Något jag grundar på utifrån hur definitionen av
underhållsfonder har skilt sig i undersökningen.
-

Att se det som avsättningar till besparingar för framtida förväntade
underhållsutgifter. Där det sker en viss matchning mellan intäkter och
kostnader, dvs., om det är stora utgifter som kostnadsför samma år som de
uppstår kan resultatet bli missvisande.

-

Att se det som en skattemässig reserv som man lägger åt sidan till framtida
kostnader

Utifrån dessa två synsätt kan underhållsfonden tyckas likna en avsättning eller en
obeskattad reserv i sin definition. Jag kommer därför redogöra för båda dessa poster
för att skapa en uppfattning om vilken post som passar bäst. Hanna Hjalmarsson på
KPMG i Gävle menar att skillnaden mellan en avsättning och en reserv är mycket
generell146.

5.5 Avsättningar
Thomasson m.fl. menar att avsättningar ofta hänger samman med omfattande
lagstiftning och annan normgivning som är komplex och dessutom ändras ofta. 147
Jag kommer därför redogöra för några av de lagar och rekommendationer i samband
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med avsättningar som nu är gällande.
ÅRL har i balansräkningsschemat en speciell rubrik för avsättningar som är placerad
mellan skulder och eget kapital.148 Avsättningar för pensioner är den vanligaste
formen av avsättningar, och garantiåtgärder är en annan typ av avsättning.
Garantiåtgärder är den avsättning som mest kan likna förfarandet med
underhållsfonder och jämförelser kan därför göras till denna typ av avsättning.
Företag får vid garantiåtaganden normalt ett skattemässigt avdrag med ett belopp
motsvarande de bokförda utgifterna till följd av garantiförpliktelserna under
inkomståret. Garantitiden måste vara minst två år för att maximal avsättning ska få
göras.149 I 16 kap. 3 – 5 §§ IL finns regler om avdrag för framtida garantiutgifter.
Garantiåtgärder avser exempelvis när en tillverkare ger garantier till köparen vid
försäljningstillfället. Tillverkaren åtar sig att genom reparation eller utbyte åtgärda
tillverkningsfel inom 3 år. Tidigare erfarenheter kan visa på att det är mer sannolikt
att garantin utnyttjas än inte utnyttjas. 150 Det kan liknas med att bostadsföretag har
en garanti mot hyresgästen att hålla en viss standard.
Det finns en generell rekommendation ifrån Redovisningsrådet (RR 16) som finns
kvar i de lydelser de hade den 1 januari 2005. Rekommendationen behandlar hur
avsättningar, ansvarsförbindelser och eventualtillgångar skall redovisas och vilka
upplysningar som skall lämnas.151 Det finns således krav och villkor för huruvida
man får göra avsättningar eller inte och underhållsfonder måste passa in i den
definitionen för att göra det möjligt. I rekommendationen definieras avsättningar
som skulder, men det som skiljer mellan skulder och avsättningar är att det råder en
osäkerhet om avsättningens exakta belopp och tidpunkten när åtagandet kommer
ske. Beloppet och tidpunkten för åtgärden fastställs istället genom uppskattningar.
Företag kan redovisa en avsättning i balansräkningen om:
-

De har ett befintligt åtagande (legalt eller informellt), som en följd av en
inträffad händelse

-

Det är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas ifrån företaget för
att reglera åtagandet

-

En tillförlitlig uppskattning kan göras av beloppet.152

Rekommendationen ställer krav på att det belopp som avsätts skall utgöra den bästa
uppskattningen av vad som ett företag sett skulle betala för att reglera åtagandet på
balansdagen. En avsättning skall användas endast för det som den ursprungligen
avsåg. Rekommendationen ställer även krav på beräkningen av en avsättning. Risk
och osäkerhet skall beaktas, avsättningar skall nuvärdesberäknas när skillnaden
mellan det nuvärde beräknade och det nominella beloppet är väsentligt. En
148
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diskonteringsränta används då och när diskontering sker redovisas den ökning av
avsättningen som sker över tiden som räntekostnad. Vinster vid en förväntad
avyttring av tillgång skall inte beaktas, även om avyttringen är nära förknippad med
den händelsen som gett upphov till avsättningen. 153
Årsredovisningslagen regler för avsättningar finns i 3 kap. 9 § ÅRL. Här definieras
avsättningar som förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare
räkenskapsår och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men
ovissa till belopp eller den tidpunkt som de ska infrias. 154 Avsättningar är sådana
poster som belastar resultatet, alltså minskar vinsten eller ökar förlusten.155
Avsättningar får dock inte göras för framtida rörelseförluster. Beräkningen av
avsättningen sker före skatt.156 För att sammanfatta och ytterligare förtydliga
rekommendationens viktigaste redovisningskrav gällande avsättningar visas i figur 7
ett beslutsträd som illustrerar detta. Beslutsträdet är inte en del av
rekommendationen utan bara en sammanfattning.

Figur 7 Beslutsträd157
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Lagstiftningen är mycket tydlig och anger att endast en förpliktelse mot utomstående kan
redovisas som avsättning, om inte det högre kravet för skuldredovisning är uppfyllt. 158 En
förpliktande händelse anses som en händelse som skapar ett legalt eller informellt åtagande.
Vad som här räknas som legalt åtagande är ett kontrakt, lagstiftning eller annan laglig grund.
Ett informellt åtagande är åtagande som utgår från att företaget offentliggör riktlinjer som
visar externa parter att företaget påtar sig vissa skyldigheter och därigenom skapat en
välgrundad förväntan hos dessa parter om att företaget kommer att fullgöra sina
skyldigheter.159
För att återigen jämföra med garantiåtgärder så kan dess tillämpning illustreras med exempel
utifrån beslutsgången för dessa avsättningar.

Exempel 1: Produktgarantier
Köparen får vid köptillfället en garanti som gäller under tre år. Enligt garantin (villkoret) åtar
sig med detta tillverkaren att åtgärda tillverkningsfel som upptäcks inom garantitiden. Enligt
erfarenhet är det mer sannolika att garantin används än att den inte gör det.
Åtagande till följd av en inträffad, förpliktande händelse?
- Ja, den förpliktade händelsen är försäljningen av produkten med en garanti, som ger upphov
till ett formellt åtagande.
Troligt utflöde?
- Ja, troligt för garantierna sammantaget. Sannolikheten för ett utflöde kan vara liten för varje
enskilt åtagande, men sammantaget kan det mycket väl vara troligt att ett utflöde av resurser
kommer att krävas för att reglera alla åtagandena.
Slutsats
Avsättning görs med den bästa uppskattning av utgifterna för att enligt garantin åtgärda
produkter som sålts före balansdagen. 160
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För renoveringsutgifter ger FAR SRS två exempel för att klargöra rekommendationernas
innebörd. Det ena där det finns ett lagstadgat krav och det andra där inget lagstadgat krav
finns.

Exempel 2: Renoveringsutgifter – inget lagstadgat krav
En panna har ett foder som måste bytas ut vart femte år. Återigen går vi genom beslutsförfarandet.
Åtagande till följd av inträffad, förpliktande händelse?
Nej, det finns inget befintligt åtagande.
Slutsats
Ingen avsättning görs.
Exempel 3: Renoveringsutgifter – lagstadgat krav
Ett flygbolag måste enligt lag göra en noggrann genomgång av varje flygplan vart tredje år.
Åtagande till följd av inträffad, förpliktande händelse?
Nej, det finns inget åtagande
Slutsats
Ingen avsättning görs. Inte ens ett lagkrav att se över planen gör utgifterna för översyn till
skuld, eftersom inget åtagande finns oberoende av företagets handlande. Utifrån FAR:s
utfästelse så skulle företaget kunna undvika den framtida utgiften genom sitt framtida
handlande, exempelvis genom att sälja flygplanet. Istället för att företaget gör en avsättning
beaktas den framtida förekomsten av underhållsutgifter vid avskrivningen av flygplanet, dvs.
ett belopp motsvarande de förväntade utgifterna för underhåll skriv av över tre år.161

Utifrån detta så visar det sig att det gäller att avsättningar till underhållsfonder konstrueras så
att det finns ett åtagande till följd av en inträffad förpliktad händelse. Ett formellt åtagande
betyder inte att det är ett lagstadgat krav vilket vi kan se från ovanstående exempel 3. Utan
åtagandet skall gälla en annan part och inte endast ”mot företaget själv.” Ett tillkännagivande
till hyresgäster vad gäller lägenhetsunderhåll skulle kunna ses som ett informellt åtagande
eftersom det skapar en välgrundad förväntan. En känd policy skulle också kunna ses som ett
informellt åtagande. Det skall finnas ett åtagande som är oberoende av företagets framtida
handlande. Företagen skall inte ha möjligheten att själva välja huruvida en avsättning till
underhåll skall ske för då kan företagen undvika den framtida utgiften, utan det skall vara
något som binder företagen genom ett löfte eller en förpliktelse mot någon annan.

5.6 Obeskattade reserver
Obeskattade reserver består av vinster som ännu inte beskattats. De uppkommer genom att
företaget får göra bokslutsdispositioner som påverkar det resultat som beskattats.
Bokslutsdispositioner är inga ”verkliga” kostnader eller intäkter utan de har sin grund i
skillnader i bokslutet som utgör ett handlingsutrymme som företagsledningen kan disponera
för att påverka när i tiden skatteutbetalningen ska ske. I balansräkningen redovisas
obeskattade reserver mellan eget kapital och avsättningar. Obeskattade reserver betraktas

161

FAR SRS, 2008, sid 1189

37

KAP. 5 JURIDISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
vanligtvis till viss del som eget kapital, eftersom det är frågan om vinster som uppkommit,
och till viss del latent skatteskuld som förfaller till betalning någon gång i framtiden. 162
När företaget på balansräkningen ökar en obeskattad reserv, så redovisas detta i
resultaträkningen som en kostnad i kontoklass 8. Avsättningen till obeskattad reserv är
frivillig163. Regler för hur stora obeskattade reserver får vara varierar med typen av obeskattad
reserv. Exempel på reserver är periodiseringsfonder eller överavskrivningar. Tidigare har
även funnits andra typer av obeskattade reserver, bl. a. skatteutjämningsreserv (SURV) och
investeringsfond. 164
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I detta kapitel presenteras svaren från de intervjuade organisationerna i en sammanfattning.
De åtta intervjuade organisationerna är en blandning av privata och kommunala
bostadsföretag, kooperativ bostadsorganisation, intresseorganisation, medlemsorganisation
och ett konsultföretag. Uppdelning sker utifrån intervjufrågorna. Intervjuerna i sin helhet
finns i bilagorna 2 – 9.

Vilka åtgärder avses som underhåll?
De flesta respondenterna definierade underhåll som något som avses med intervall, som de
vet återkommer med fler intervall exempelvis 12 eller 15 år. Ett företag jobbade utifrån en
egen benämning, då underhåll är sådant med en minsta åtgärd på 50 000 kr. Det som är under
detta belopp sågs som drift. Det framkom även att underhåll ses som planerade åtgärder som
kommer längre fram. De åtgärder som nämndes som underhåll var t.ex. målning, byte av hiss,
renovering av tvättstuga, byte av dagvattenledning, ordna med ventilationen, lägga på
taksäkerhet, byta kök och måla plåttak. För att skilja mellan liknande begrepp så svarade
flertalet att reparationer är mer felavhjälpande underhåll, när någonting har gått sönder. Drift
nämndes som media försörjning, dvs. vatten, värme och el. Någon nämnde investering som
standardhöjning, nyproduktion eller när man byter ut någonting i en befintlig fastighet.
Hur skulle tillämpning av underhållsfonder ske?
När det gäller frågan hur underhållsfonder skulle kunna redovisas så är alla respondenter som
kunnat svara på frågan eniga om att redovisning sker som obeskattad reserv, under
bokslutsdispositioner som en obeskattad reserv på balansräkningen. De två som inte svarade
menade att de inte hade kunskapen om hur det skulle kunna redovisas. En respondent menade
däremot att hur underhållsfonder skall konstrueras är en svår fråga.
Det framkom att avsättningar till underhållsfonder bör göras för det yttre underhållet, för byte
av stammar, elledningar och fasader. De stora beloppen och det tyngre underhållet. En annan
intressant koppling från en respondent var att det är tre bitar som måste gå ihop för att kunna
jobba med underhållsfonder är; vilja, kunskap och skattesystemet. För det sistnämnda,
skattesystemet så menade respondenten att förutsättningarna för att göra avsättning till
framtida underhåll hela tiden bygger på att man får möjligheten att få någon form av
skattefrihet, annars är det inte intressant.
Merparten av respondenterna är eniga om att underhållsfonden skall vara knuten till varje
fastighet. Ett argument var att om det är bekostat med hyror från den boende så måste det vara
knutet till fastigheten. En respondent menar istället att underhållsfonden skall vara kopplat till
specifika åtgärder istället för att kopplas till ägaren eller fastigheten.
På frågan hur avsättningens storlek kan beräknas till underhållsfonder så framkom det att
underhållsplanen skall visa hur mycket pengar som behövs och utifrån det kan storleken på
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avsättningen bestämmas. Att det verkliga underhållsbehovet skall styra avsättningens storlek.
Någon respondent ansåg att avsättningens storlek kan byggas på offerter för vad det kostar att
reparera och att sedan ha det som underlag.
Vid intervjuerna diskuterades om det skall finnas något maxbelopp för avsättningen till
underhållsfonden. De respondenter som kunde svara på denna fråga anser inte att det ska
finnas maxbelopp utan istället ska det verkliga avsättningsbehovet och de specifika åtgärderna
styra storleken. En respondent påpekar även att det inte finns hur mycket som helst att avsätta
då det skall betalas från hyresgästerna genom hyrorna.
Hur sker arbetet med underhåll
Enligt respondenterna är underhållsplanen väldigt viktig för att hålla underhållet i schackt. De
begränsningar som nämndes för underhållsplaner var de ständiga ändringarna. Att det kan
vara svårt att, i främst ett litet företag, hålla planen ”levande” då det krävs mycket arbete med
planen. Det kom även fram att motsatsen till en långsiktig plan är att ständigt gå in och justera
eller ”rycka ut och släcka bränder där det verkligen behövs” som en respondent uttryckte det.
Detta förhindrar möjligheten att bygga upp någonting menar respondenten. Det framkom att
arbetet med underhållsplaner i kommunala bostadsföretag generellt inte var så bra, utan att det
var vanligare med justeringar.
Två respondenter ansåg att underhållsplaner är ett måste. Där ena respondenten menade att i
och med ett införande av underhållsfonder till bostadsföretag kanske det behövs ett krav på
underhållsplan till varje enskild fastighet för att ens få göra en avsättning. Detta kan liknas
med en respondents svar från ett privat bostadsföretag som förklarade att de använder en
underhållsplan för varje bostadsrättsförening. Om bostadsrättsföreningen innehar flera
fastigheter görs särredovisningar i underhållsplanen men det sker en gemensam avsättning till
underhållsfonden utan att öronmärka varje fastighet. En respondents åsikt var att det var
viktigare att ha en underhållsplan än att underhållsfonder skall införas. Det kom även fram att
bland de kommunala fastighetsföretagen var det inte vanligt med underhållsplaner som är
längre än två- tre år för det yttre underhållet.
För bostadsrättsföreningar var det vanligt att jobba med underhållsplaner på 30 år. Det
framkom senare från det företaget som hade 30-års planer att de utifrån 3-års perioder räknade
på hur mycket underhållsåtgärder som fanns. Som underlag för avsättningar utgick de inte
från 30 år utan istället användes ett snitt på mellan 15 och 20 år. Det framkom också av
organisationen att de precis hade börjat jobba underhållplaner på samma sätt för hyresrätterna
som för bostadsrätterna, dvs. 30- åriga underhållsplaner. Argumentet var att även om det inte
går att göra avsättningar för hyresrätterna ville de hantera det på samma sätt för att se vad som
kommer hända framöver kostnadsmässigt, vad som skall göras och vilken mängd.
Merparten av respondenterna la budgeten i samband med underhållsplanen för att se hur stort
behovet är och hur mycket de har råd att underhålla för. Ett kommunalt företag hade däremot
en pott varje år där de använde cirka 50 procent till det inre underhållet och 50 procent till det
yttre underhållet. För det inre underhållet så visade sig att det var vanligast att hyresgästerna
själva kunde påverka lägenhetens standard genom modeller som HLU, behovsprövat
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underhåll eller tillval. Generellt hade respondenterna bättre detaljkoll på det inre underhållet
än det yttre underhållet. Ett oväntat svar från ett privat bostadsföretag var att de jobbar mer
med det löpande underhållet än det periodiska underhållet.
Flera respondenter använde sig av REPABS underhållsystem SUMMARUM för det yttre
underhållet. Där företagen genom att lägga in åtgärder fick ut fastlagda tidsintervaller och
priser utifrån branschen. Samtliga respondenter svarade att underhållsplanerna inte är strikta
utan det sker egna justeringar och ändringar och det är vanligt att skjuta fram åtgärder som
anses hålla längre än vad planen anser. Några respondenter inspekterade deras fastigheter
årligen för att göra en bedömning om de utsatta åtgärdernas årtal stämde.
Ett konsultföretag berättade däremot att när de fastställde underhållsbehovet i en kommun
använde de sig istället av besiktningsmän från andra konsultfirmor som var specialister på
sina områden, exempelvis hus, mark, installation och tak. I detta fall var det
besiktningsmännen som avgjorde när åtgärder behövdes göras, vilka intervaller och till vilka
priser. Två respondenter förklarade att fler vill ha en verklighetsbaserad underhållsplan eller
behovsstyrt system med argumentet att man då kan ta tillvara på kunskapen som
fastighetsskötare och förvaltare har.
Skall hyrorna höjas för att finansiera underhållet?
På denna fråga menar respondenterna att hyran är den enda intäkten till underhållet, kunderna
betalar allt. En respondent från ett kommunalt bostadsföretag menade att för att kunna hantera
underhållsberget som finns framåt så måste hyrorna höjas lite grann varje år. Någon frågade
sig vad det fanns för andra alternativ och vart skulle företagen annars ta det ifrån?
Orsaker till underhållsberget
Utifrån denna fråga har respondenterna kommit med olika svar. Flera respondenter är dock
överens om att hyrorna generellt har varit för låga. Att uttagen för underhåll varit för låga för
att klara underhålla riktigt och långsiktigt. Några anledningar till detta är att
underhållskostnader använts som en regleringspost vid hyresförhandlingarna. Under många år
har de kommunala bostadsföretagen varit tvungna att ”pruta” på underhållet när de inte
kommit överens i förhandlingarna med hyresgästföreningen. Konsekvenser av detta blir att
underhållet skjuts framåt i tiden. Argument som kom fram vad gäller höjda hyror var enligt
många att marknaden begränsar hyreshöjningar. Företagen har haft svårt att beakta
underhållet då det inte fungerat att ta ut högre hyror. Enligt respondenterna är marknaden
skev. De nämnde framförallt låga priser på småhus som en anledning till svårigheter att ta ut
högre hyror. Vad gäller privata företag som är vinstdrivna så svarade en respondent att de
företagen står i valet att antingen göra underhåll och inte få något överkott i bolaget eller att
inte underhålla och få ett överskott i bolaget.
Tre ytterligare argument som kom fram från respondenterna var; det yttre underhållet är det
ingen som ”gnäller på” och hamnar lättare efter, fastigheterna har köpts för dyrt och att
underhållsberget kan vara en arbetsmarknadsfråga när det inte finns någon arbetsmarknad på
orten. Flera respondenter nämnde miljonprogrammet i samband med frågan om eftersatt
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underhåll, men svaren skiljde sig åt. En respondent svarade att det beror på att det blir en hög
koncentration av fastigheter från samma tidsperiod och att det inte finns någon bra fördelning.
Det framkom att kvalitén var dålig eftersom det byggdes så mycket under så kort tid.
Respondenten menade att det som byggdes på 50- talet och början av 60-talet har hållit sig
mycket bättre i deras fastighetsbestånd i jämförelse med miljonprogramsbebyggelsen. En
ytterligare synpunkt som kom fram från respondenter var att miljonprogrammet byggdes upp
genom mycket bidrag. För att idag inte alls ha någon form av subventioner eller hjälp från
staten, samtidigt som hyran hålls på en väldigt låg nivå. En respondent såg däremot inte
miljonprogrammet som ett så stort problem som andra gör. Respondenten menade att det
kommer mycket underhåll men att den årliga kostnaden beror på hur företagen avskriver och
under hur många år avskrivningen sker.
Vilka har störst respektive minst chans till att avsätta pengar till underhållsfonder?
Flera respondenter nämner avbefolkningsbygder med uthyrningssvårigheter som
problematiska och att där är det svårt att sätta av pengar på samma sätt som solida företag kan
göra. Argument som framkom var att i dessa kommuner står mycket tomt vilket leder till svag
resultaträkning. Någon menade att dessa kommuner inte kan ha fonder eftersom det skulle bli
alldeles för höga hyror. När det utarmas på befolkning blir det svårare och svårare att få
allting uthyrt förklarade en respondent. Ett kommunalt företag med god soliditet berättade att
de inte hade några problem med sitt underhåll och menade att god soliditet leder till att man
kan öka belåningen. Företaget hade heller inte mycket bostäder i miljonprogrammet. En
respondent ansåg att för företag med svag ekonomi kan det vara bra att öronmärka pengar för
ett visst ändamål och att företag med stark ekonomi redan har pengarna.
Enligt respondenterna så är det heta regioner och kommuner med bra marknader som har
bästa förutsättningarna för att kunna sätta av pengar. Många påpekade att i Stockholm är
betalningsviljan större än i övriga landet. Det framkom från respondenter som agerar på
marknaden i Stockholm att där är trycket så hårt vilken gör att risken för att få outhyrt är
minimal. En intressant koppling som nämndes var att även om det är hårt tryck i Stockholm så
går det inte att höja någonting om de inte gjort upp med hyresgästföreningen, som alltid är en
motpart. En respondent påpekade att det är obalans på bostadsmarknaden i Sverige pga. stora
skillnader i efterfrågan och att bostadsmarknaden inte är som andra marknader där man kan
flytta sin verksamhet. Två respondenter svarade att bolag med en jämn åldersfördelning i sitt
bestånd har en kontinuerlig underhållsnivå i sina fastigheter varje år. En respondent trodde att
många företag skulle ha möjligheten att göra avsättningar i och med fastighetsförsäljningar.
En annans synpunkt var att det troligtvis inte finns någon ekonomisk möjlighet till avsättning
utan att höja hyrorna.
Varför underhållsfonder?
Merparten av respondenterna ställer sig positivt till att införa underhållsfonder. Någon
respondent menade att det är svårt att svara på om det skall införas eller ej då respondenten
inte var insatt i problematiken. En annan respondent ansåg att det var viktigare med
planeringen av underhåll än just fondering. Många var överens om att det finns stora
underhållsbehov på fastigheterna och främst i miljonprogramsbebyggelsen. Flertalet svarade
att underhållsfonder skulle innebära en trygghet för företagen i form av bättre ordning på
underhållsplaneringen i företagen. Det framkom även att det skulle skapa ett jämnare
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kassaflöde där företagen bättre skulle kunna matcha intäkterna när kostnaderna kommer.
Enligt respondenterna skulle avsättning för framtiden skapa långsiktighet och ske i syfte att
bibehålla fastighetens skick. Det framkom även att det skulle öka förståelsen till hyresgästerna
så att de vet vad pengarna faktiskt går till, och fastighetsägarna skulle få en ökad möjlighet för
att underhålla riktigt.
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I detta kapital jämförs teorin med empirin för att sedan analyseras. Analysen är uppdelad
utifrån tidigare avsnitt vilket är underhåll, ekonomiska förutsättningar och juridiska
förutsättningar. Varje avsnitt avslutas med en sammanfattning där jag knyter samman med
mina egna reflektioner.

7.1 Underhåll
Både teorin och respondenternas svar om vad planerat underhåll är stämmer överens.
Definitionen av planerat underhåll är återkommande åtgärder med flera intervall.
Kännetecknande för underhåll i teorin var att åtgärderna ger ofta stora och oregelbundet
fördelade utgifter. Holmqvist beskriver löpande underhåll som åtgärder som vidtas omgående
när det upptäckts. Samt att lägre kostnader för det löpande underhållet sker genom ett rätt
avvägt förebyggande underhåll. Respondenternas svar på definitionen av reparationer
stämmer mer överens med teorins beskrivning av löpande underhåll. Respondenterna syftade
på reparationer när någonting har gått sönder dvs. felavhjälpande underhåll. Det framkommer
att underhåll inte är standardhöjande åtgärder utan det sker först när åtgärder vidtas som
förlänger fastighetens tekniska och ekonomiska livslängd t.ex. ombyggnad. Underhåll
bibehåller endast standarden. Enligt litteraturen uppgår de inre underhållet till mer än 40
procent av de totala underhållskostnaderna. Vilket kan jämföras med ett kommunalt företag
som använder mer än hälften av underhållskostnaderna varje år på det inre underhållet.
Litteraturen nämner en fördel med att ha en underhållsfond och en plan för framtida
underhållskostnader vilket är att företaget förebygger akuta åtgärder som i regel blir
kostsammare än de planerade. Vilket även kan styrkas genom en respondent som menade att
det inte går att bygga upp någonting om man ständigt går in och justerar. Ett privat
bostadsföretag går emot detta tänk då företaget jobbar mer med det löpande underhållet än det
periodiska underhållet. Generellt ansågs det att kommunala bostadsföretags arbete med
underhållsplaner inte var så bra.
Underhållsplanen är väldigt viktig för att hålla koll på underhållet menar respondenterna.
Senning anser att det är det periodiska underhållet som är föremål för långsiktig planering i
form av underhållsplaner och det primära syftet med planen är ekonomisk föreberedelse inför
framtida underhållsutgifter. Även empirin menar att underhållsfonder behövs för det
periodiska underhållet. Teorin styrker detta ytterligare med att säga att inför den betydande
renoveringen av miljonprogrammen är det bl.a. tak och stambyten som behövs göras för att
behålla standarden.
I teorin nämns underhållplanen som ett hjälpmedel till att ge en uppfattning om fastighetens
underhållsbehov och ett ökat underhållsbehov kräver planering för att säkerställa medel till
underhåll. En kooperativ bostadsorganisation arbetade med 30- åriga underhållsplaner för
både hyresrätter och bostadsrätter i syfte att se vad som kommer hända framöver
kostnadsmässigt, vad som skall göras och i vilken mängd, dvs. fastställa underhållsbehovet.
Teorin antyder att långtidsplanerat underhåll ger en grov kostnadsram för fastighetens
framtida underhållsbehov. Långtidsplanen är svår att överblicka och skall inte användas som
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underlag för en strikt budget, utan ge en översiktlig bedömning av underhållsbehovet. Ett
liknande exempel kommer från den bostadsorganisation som använde 30- åriga
underhållsplaner till bostadsrättföreningarna men framställde underhållskostnaderna utifrån 3års perioder.
Det är inte lika vanligt att de kommunala bostadsföretagen använder liknande långtidsplaner
utan det är vanligare för bostadsrättsföreningar. Senning menar dock att det är viktigt med en
detaljerad underhållsplan i större förvaltningar som har tidsmässig och teknisk blandat
bestånd. Författaren menar att fastigheter som är uppförda vid olika tidpunkter ökar
kontinuiteten i underhållet. Respondenterna har bättre detaljkoll på det inre underhållet än på
det yttre underhållet. Boverket anser också att många har mer detaljerade planer för det inre
underhållet i lägenheten och översiktligare planering för yttre underhåll.
Nästan samtliga respondenter la budgeten i samband med underhållsplanen för att se hur stort
kostnadsbehovet är och hur mycket de har råd att underhålla för. I litteraturen står det att
underhållsplanen verkar som underlag för budgetering då utgifterna summeras och ger
information om vilka resurser som årligen behövs för att genomföra planen. Det framkommer
att hinder för att upprätta ett långtidsplanerat underhåll är hyresgästanpassningar och
kundkrav. Teorin menar att det finns en gräns för hur långt man kan gå med det
kundrelaterade synsättet. Det som kan utläsas i modellerna för det inre underhållet är att för
de modeller som används, har hyresgästerna mycket att säga till om. De modeller som
respondenter från de kommunala bostadsföretagen använde var hyresgäststyrt
lägenhetsunderhåll (HLU) som är periodiskt underhåll enligt plan men med möjligheten för
hyresgästen att erhålla rabatt om de vill avstå från underhållet. Från den privata sidan
användes behovsprövat underhåll i kombination med tillval. Denna möjlighet med tillval
avser inte vanligt underhåll utan höjer standarden i lägenheten med ett påslag på hyran i
gengäld. Detta val nämns inte i teorins modeller för inre underhåll.
Bejrum menar att en strikt underhållsplan ofta resulterar i onödiga insatser och därmed
kapitalförluster. Respondenterna svarade att underhållsplanerna inte är strikta utan istället
”levande”, på grund av att det sker justeringar och ändringar som kan skjuta fram åtgärder
längre än vad planen egentligen avser. Ett hinder som nämndes i empirin för att upprätthålla
underhållsplaner var just att hålla planen ”levande.” Det ansågs vara svårast i främst små
företag då det krävs mycket arbete. Detta kan liknas med teorin som nämner att en anledning
till att avstå från en underhållsplan är att det underhållssystem som används blir alltför
kostsamt. Litteraturen nämner även konsekvenser med att avstå från att långtidsplanera
underhållet. Det är att den ekonomiska beredskapen uteblir, vilket lätt leder till eftersatt
underhåll och tillslut kapitalförstörning. Boverket menar att eftersatt underhåll kan innebära
dålig ekonomi genom att reparationskostnaderna ökar.
I teorin ges förslag på vilka krav företag och föreningar bör ha på planeringssystemet, vilket
är att det skall vara lätt att upprätta, visa avsättningsbehov, vara lätt att hålla aktuellt och
tillgodose såväl små som stora företag utan större förändringar. De respondenter som
använder REPAB:s system SUMMARUM för de yttre underhållet förklarade att efter gjord
besiktning av fastigheterna la de in alla komponenter i systemet och fick ut fastlagda intervall
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och priser för varje åtgärd. Systemet ansågs också vara levande då priserna uppdateras hela
tiden utifrån anpassning till branschen.
En respondent som använde systemet till bostadsrättsföreningarna förklarades att föreningarna
även får fram en rekommenderad avsättning. En intressant förklaring från ett kommunalt
bostadsföretag var att de underhållsystem som fanns på marknaden för 20- 30 år sedan har
skapat en viss motvilja till underhållssystem i branschen idag. Då tidigare system var
frekvensstyrda system som bara ”spottade” ut arbetsordar hela tiden, vilket gjorde att ingen
hade något förtroende för systemen. Respondenten menar att motsatsen är underhållsprogram
där man istället tar tillvara på kunskapen hos fastighetsskötare och förvaltare, även kallad
verklighetsbaserad underhållsplan men som fortfarande behöver ett stödsystem. I teorin har
det inte nämnts något om att ta tillvara på den största tillgången, nämligen människans
kunskap vid underhållsplaneringssystemen. Men det kan förklaras i och med att litteraturen
om just underhållsplaner och underhållssystem var 20 -30 år gamla och att just
kunskapsbegreppet kan vara relativt nytt i sammanhanget med underhållsplaner.
Bejrum anser att det finns ett behov av en fonderingsmodell som är tillförlitlig och tillämpbar
och som kan jämna ut underhållskostnadernas variation till en långsiktig genomsnittlig nivå. I
början av fastighetens brukstid är utgifterna låga men Bejrum menar att det ändå innebär ett
slitage från början som längre fram i tiden leder till kostnader. Frenckner sa redan 1982 att de
brister som då fanns i underhållet gav en påminnelse om att det finns behov för ett hållbart
system i framtiden. Från empirin finns samma konstaterande, att det fortfarande inte är någon
som har lyckats leverera ett tillförlitligt förslag på hur arbetet med underhållfonder skulle
kunna se ut. I SABOS idéprogram ”Allmännyttan 2020” ges som förslag att kostnader för
underhåll skall kunna tas ut i hyran under flera år och sparas till underhållstillfället. Vilket
endast kan ske genom en möjlighet till avdragsgilla fonderingar för framtida underhåll. Detta
förfarande finns även att läsa om i litteraturen som en beskrivning på hur underhållsfonder
skulle kunna fungera. Frenckner ställer sig dock frågande till om en hyressättning som bygger
på fondering av medel för framtida underhåll förväntas fungera.
Från respondenterna och litteraturen framkommer det att fondbehovet och avsättningens
storlek kan beräknas enligt långsiktiga underhållsplaner. Senning menar att om
förutsättningarna är att finansiera underhållet genom avsättningar så kan det knappast ske utan
en långsiktig underhållsplan. Även några respondenter svarade att underhållsplaner är ett
måste. Det föreslogs att införa ett krav på underhållsplan till varje hyresfastighet för att ens få
göra avsättningar till underhållsfond. I empirin visade det sig att det fanns underhållsplaner
till alla bostadsrättsföreningar. Det stämmer överens med teorin där det finns
rekommendationer till föreningarna att upprätta en plan för varje bostadsrättsförening och
fondera med utgångspunkt från underhållplaner. I SFI:s värderingshandling står det att
hyresfastigheter inte får bedöma underhållskostnaderna alltför schablonmässigt utan ska
anpassas till objektet med dess ålder och skick.
I litteraturen ges en förklaring till redovisningen av underhållsfonder i bostadsrättsföreningar.
Redovisningen där sker genom omföring mellan fritt och bundet eget kapital och påverkar
inte resultaträkningen. En underhållsfond i bostadsföretag kan beskrivas som en i
redovisningen beräknad reserv. Litteraturen ger många liknande förslag för beräkningen av
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fondavsättningen, vilket är att storleken skall fastställas utifrån underhållsutgifterna för hela
fastighetens brukstid så att en genomsnittlig årskostnad kan räknas ut. För lägenhetsknutna
fonderingar menar teorin att dessa avsättningar skall beräknas så att årliga avsättningar görs
motsvarande genomsnittlig kostad för varje lägenhet och skall avse reparationer och
underhållsarbeten, inte standardhöjande åtgärder. Empirin menar likvärdigt som teorin att det
verkliga avsättningsbehovet och de specifika åtgärderna skall styra storleken.
Behovet av en underhållsmodell som beskrevs ovan svarar även på fråga varför
bostadsföretag behöver fondera medel. Där svaret är just för att utgifterna för underhåll
varierar mellan olika år, vilket motiverar att viss del av hyran fonderas för att användas till
framtida underhåll. Respondenterna anser att underhållsfonder skulle skapa ett jämnare
kassaflöde och företagen skulle kunna matcha intäkterna när kostnaderna kommer.
Det nämndes även att avsättningarna inför framtiden skulle skapa långsiktighet och ske i syfte
att bibehålla fastighetens skick. En parallell som kan dras utifrån teorin är att i både
samfällighetsföreningar och bostadsrättsföreningar finns det lagkrav på avsättningar till
framtida underhåll just för att säkerställa framtida underhåll av anläggningarna och husen. I
samfällighetsföreningen kallas det för rättviseskäl vilket betyder att de som sliter på
anläggningarna skall också betala för sitt slitage. Som jag nämnde i kapitel 4.2 tidigare tyder
ett underhållsberg på att förslitningsgraden är högre än investeringskvoten.
Senning anser att grunden för att finansiera underhållet genom fondering är att en successiv
förslitning av fastigheterna sker och fondavsättningarna betraktas som en betalning för denna
förslitning. Även att fondavsättningen är en anpassning av hyresgästernas betalning till de
tidsperioder då förslitningen uppstår. På så vis betalas förslitningen av dem som medverkar
till förslitningen och inte av efterföljande bostadskonsumenter menar teorin. Bejrum påpekar
betydelsen för bostadsrätter som använder underhållsfonder då det ger ett säkerhetsställande
att de som förbrukar resurser betalar för det. En respondent tycker att alla andra får betala för
sitt underhåll, då är det inte så konstigt att hyresrätten också får göra det genom höjda hyror.

7.1.1 Sammanfattning och egna reflektioner
Underhållsåtgärder kan delas in i yttre och inre underhåll, där det yttre underhållet avser
stora återkommande åtgärder som också är mycket kostsamma t.ex. stambyten och tak.
Underhållsåtgärder är sådant som behåller standarden i fastigheten och standardhöjningar
är åtgärder som förlänger fastighetens tekniska och ekonomiska livslängd, t.ex. ombyggnad.
Hur arbetet med underhåll sker kan delas in i planerat underhåll och löpande underhåll. Jag
har märkt att det är det yttre underhållsåtgärderna det syftas på vid planerat underhåll,
eftersom det är stora belopp som återkommer med intervall.
Företagen skall jobba mer med det planerade underhållet än det löpande underhållet. Att
jobba mer med det löpande underhållet innebär att underhåll sker så fort något fel upptäckts
och att företagen bara är ute och ”släcker bränder.” Företag kan då inte skylla på att de inte
har råd att underhålla eftersom deras arbetssätt är oekonomiskt och inte alls
kostnadseffektivt. Det blir så mycket dyrare lösningar om företaget endast ”släcker bränder”
och åtgärdar där det behövs och det blir även osäkrare rent ekonomiskt. Om underhållet
istället hålls jämt över tiden så blir det mer kostnadseffektivt. Eftersom det görs en indelning i
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arbetet med planerat och löpande underhåll så borde det även ske i redovisningen så att
kostnaderna synliggörs bättre.
Genom att använda en underhållsfond och underhållplan minskas arbetet med det löpande
underhållet och det möjliggör att företagen kan bygga upp kapital till underhållsåtgärder
vilket många företag tycks ha svårt med idag. Jag anser att det blir en bättre koll på
underhåll, vilket bara det sänker kostnaderna långsiktigt.
Det jag kan utläsa är att det yttre underhållet skall föregås av planering eftersom det kan
kostnadsplaneras och intervallberäknas. Det är även dessa stora åtgärder som kan tyckas
vara väsentligast för att behålla standarden i de eftersatta fastigheterna och inte vilken matta
som finns i lägenheten. För att jobba med underhåll på ett bra sätt i framtiden så måste
företagen få en uppfattning om underhållsbehovet. Där är underhållsplanen ett hjälpmedel.
Idag finns det ett stort underhållsbehov och det leder till ett ökat behov av
underhållsplanering för att kunna säkerställa medel för framtiden. Jag tycker att oavsett om
underhållsfonder införs eller inte så måste företagen jobba med en långsiktig plan så att de
kan möta framtidens underhåll med en ekonomisk förberedelse.
Bostadsrättsföreningar jobbar mest med långtidsplanerat underhåll på cirka 30 år och de har
en bättre detaljkoll på det yttre underhållet. Det borde även gälla allmännyttiga företag,
eftersom det framgår att det är viktigare med en detaljkoll i bestånd som är tidsmässigt och
tekniskt blandat. Ett bestånd i allmännyttan kan bestå av 500 fastigheter ifrån olika tidsåldrar
och för en bostadsrättsförening är det oftast en fastighet per förening. Det kan uppfattas som
lättare att ha detaljkoll på en fastighet än 500 fastigheter men allmännyttan har en helt annan
kontinuitet i underhållet. Jag kan se att de kommunala företagen däremot har en bättre
detaljkoll på det inre underhållet. I det inre underhållet anser jag inte att det finns något
behov av underhållsfonder. Det finns inre underhållsmodeller på marknaden som används på
ett tillfredställande sätt och det finns en god planering. Jag kan tycka att behovsprövat
underhåll passar sig bättre för det yttre underhållet, än det inre underhållet. Det kan bli för
mycket förhandlingar med hyresgästerna om vilka åtgärder som skall göras eller inte, och att
det blir en stor kostnad i sig.
Underhållsplanen och budgeten går hand i hand och underhållsplanen ligger som underlag
för budgeten. Det framkommer att i arbetet med underhållsplanen så går företagen inte strikt
efter när planen anser att en åtgärd skall underhållas utan det sker en dubbelkoll. Det nämns
att det är mycket jobb att hålla planen levande och många företag har inte råd med det. Idag
är det vanligare att förvaltare och besiktningsmäns kunskaper tas tillvara och att
underhållssystemen finns som komplement. Det kan uppfattas som att det krävs mycket
arbetskraft och kunskap för att allmännyttan skall kunna ha möjligheten att jobba med
underhållsplaner i sina bestånd, vilket också hänger ihop med att det skall finnas en vilja från
fastighetsägarens sida.
Det är svårt för företagen att möta stora utgifter i olika intervall och det finns ett stort behov
av utjämning av dessa utgifter, vilket skulle kunna lösas genom underhållsfonder. Det innebär
ett slitage under hela fastighetens brukstid som måste betalas av de som bor där och inte
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hyresgäster längre fram i tiden. Idag när vi har ett eftersatt underhåll så kan det betyda att
hyresgästerna måste betala för tidigare slitage från tidigare hyresgäster.
Avsättningens storlek på underhållsfonden kan beräknas enligt långsiktiga underhållsplaner.
Jag anser att det är ett måste för att arbeta med underhållsfonder. Nedan har jag skapat en
modell för hur avsättningen kan fastställas och så även underhållsbehovet.

Underhållsbehov/
antal år =
Avsättning till
underhållsfonden

Var underhållet finns

Vad underhållet
kostar

När det kommer

Besiktning

Kostnadsberäkning

Intervallberäkning

Figur 8 Beräkning av avsättningar utifrån en underhållsplan. Källa: Egen

De tre nedre ramarna sammanfattar den långsiktiga planen och det verkliga
underhållsbehovet är grunden för avsättningen, som framgår genom underhållsplanen . Vad
den årliga avsättningen, kostanden blir beror också mycket på under hur många år företagen
avser att sätta. Jag anser att mellan 15 och 20 år är bra mått att använda. Det bör inte finnas
något maxbelopp för avsättningen utan det styr kostnaderna från planen. Besiktning skall ske
av varje enskild fastighet för att ta reda på nuvarande skicket. Det bör vara ett hårdare krav
på underhållsplanen för alla bostadsföretag, likt vad vi idag har med energideklarationer. Ett
hinder är dock att även om det finns en underhållsplan så går det inte att se om det verkligen
sker något underhåll. Det krävs upplysningar till företag vad gäller underhållsplaner så att
det skapas en vilja till att underhållsplanera och sänka kostnaderna.
En underhållsfond kan redovisas som en obeskattad reserv på balansräkningen under
bokslutsdispositioner. En nackdel som jag anser är att denna avsättning är valfri vilket gör
att det återigen inte går att kontrollera om underhållet sköts på ett tillfredställande sätt. För
bostadsföretag påverkas resultaträkningen genom bokslutsdispositionen. Det minskar
skatteintäkterna till staten vilket kan vara ett hinder för ett införande, eftersom staten då
måste finansiera ”kostnadsförlusten” på något annat sätt. Underhållsfonder i
bostadsrättsföreningar påverkar inte statens finanser på samma sätt, eftersom där påverkas
inte resultaträkningen av underhållsfonderna utan det sker en överföring mellan fritt och
bundet kapital.
De fördelar som finns med underhållsfonder är att det skapar en långsiktighet och bibehåller
fastighetens skick. I samfällighetsföreningar och bostadsrättsföreningar finns
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underhållsfonder som lagkrav för att säkerställa framtida underhåll och för att de som sliter
också skall betala. Att säkerställa framtida underhåll är lika angeläget för bostadsföretag. De
som bor i hyresrätten skall betala för sitt slitage och inte fastighetsägarna eller senare
hyresgäster. En underhållsfond skulle medföra att fondavsättningen blir en betalning
successivt med förslitningen.

7.2 Ekonomiska förutsättningar
Något som har väldigt stor betydelse för underhållsfonder är att den 1 januari 1994 gick
allmännyttan över från schablonbeskattning till konventionell beskattning. Tidigare kunde
företagen sätta av pengar till underhållsfonder men efter skattereformen 1994 kan de inte
längre sätta av medel till framtida underhåll med skattemässig avdragsrätt.
Det som kan utläsas från teorin och som även respondenterna berättar om är hur
miljonprogrammet och denna tio års bebyggelse från 1965 till 1974 har påverkat dagens
fastighetsbestånd och bostadsföretag. Enligt miljonprogrammets kritiker skapades mer
problem än vad som löstes. Vilket också kan utläsas från respondenternas svar som menade
att miljonprogrammet är en anledning till det eftersatta underhållet idag. Dålig kvalité av
miljonprogramshusen nämns i både empirin och teorin. Respondenterna menar att det finns
stora underhållsbehov på fastigheterna och då främst i miljonprogrammet. Det kan även
utläsas i litteraturen att det krävs betydande renoveringar och ett betydande
ombyggnadsbehov främst i miljonprogramsområdena. Boverket menar att underhållet av
bostadsbeståndet är tydligt eftersatt och det krävs större resurser på underhåll.
Statens ansvar diskuteras med samma antydan att staten en gång beordrade fram
miljonprogrammet och att bebyggelsen finansierades mycket genom bidrag. Respondenterna
menar att när miljonprogrammet byggdes så garanterade staten så mycket att bostadsföretagen
knappast hade någon risk alls. Enligt empirin ändrades alla stödformer och bidrag i samband
med skattereformen, och över en natt lyftes det finansiella ansvaret över till fastighetsägarna
som tidigare inte hade haft någon risk alls. Även litteraturen menar att förändringen i
skattepolitiken försämrade förutsättningarna för bostadsbyggandet.
Sveriges byggindustrier påpekar att bostäderna i Sverige relativt gamla i jämförelse med
övriga EU länders bostadsbestånd och närmare 90 procent av bostäderna i Sverige är byggda
före 1980. I litteraturen nämns också att miljonbebyggelsen på mitten av 1960- och 70 -talet
utgör en betydande del av Sveriges totala bostadsbestånd. Det framgår från empirin att många
av SABO -företagen har en stor andel byggt under miljonprogrammet och att det sedan är ett
glapp. Det byggdes lite under 1980 och 90-talet men annars är det övriga beståndet från 1950talet och tidigare. Det ena kommunala bostadsföretaget berättade att cirka 50 procent av
företagets bestånd var miljonprogramsbebyggelse, det andra kommunala företagen hade
däremot inte mycket fastigheter från miljonprogrammet. En privat aktör förklarade att i deras
fastighetsbestånd fanns mest äldre fastigheter, där många är byggda på 50-talet och början av
60-talet. I både empirin och teorin nämns att det som nu behöver underhållas är 1960- och 70tals bebyggelsen, dvs. miljonprogrammet. Boverket anser att ett äldre bestånd betyder högre
underhållskostnader.
Litteraturen tar upp konsekvenser som kan uppstå med eftersatt underhåll. Det är t.ex. att det
vid senare underhåll och förnyelse kan bli betydligt kostsammare än om underhållet hade varit
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tillräckligt över tiden. Även att ett ökat behov av underhåll på sikt ger allvarliga konsekvenser
för ekonomin och leder till en sjunkande kapitalstock. Teorin anser att det krävs att få ett
grepp om det framtida underhållsbehovet för att förhindra att sjunkande kapitalstock uppstår.
För att få grepp om det framtida underhållsbehovet behöver företagen veta vad underhållet
kostar, var det finns och när det kommer. Enligt respondenterna är det väldigt viktigt med
underhållsplaner för att hålla koll på underhållet i företaget.
Att räkna och tänka långsiktig kan uppfattas som svårt menar teorin, eftersom vi inte vet
mycket om vad som händer om 5, 10 eller 50 år, men att inte underhålla blir förmodligen
dyrare. Många kommunala bostadsföretag arbetar inte så bra med underhållsplaner och de
flesta har korta planer på 2- 3 år enligt empirin.
Det finns fyra olika finansieringsmöjligheter av det periodiska underhållet enligt litteraturen.
Först nämns att företag med ett stort och åldersmässigt blandat fastighetsbestånd kan utjämna
kostnaderna. I ett större fastighetsbestånd som är åldersdifferentierat så kan det periodiska
underhållet utjämnas över hela beståndet och bli relativt jämt fördelat över tiden. En del av
årets inkomster från hela beståndet kan användas till utgifter för underhåll i en annan del av
beståndet ett visst år. Ett kommunalt bostadsföretag menar att de finansierar sitt underhåll
enligt detta tillvägagångssätt. De företag som har svårt att ”internfinansiera” på liknande sätt
är små förvaltande företag och kommunala bostadsföretag med stor andel av bostadsbeståndet
inom miljonprogrammet, enligt litteraturen och respondenterna.
Det andra sättet teorin nämner som finansieringsmöjlighet är genom ett direkt ökat hyresuttag
till underhållsutgifterna. Här menar respondenterna att hyran är den enda intäkten men att det
finns flera hinder för hyreshöjningar. Även att heta regioner och kommuner med bra
marknader har bättre förutsättningarna för ökade hyresuttag, eftersom folk där har en större
betalningsvilja. Avbefolkningsbygder har svårt att höja hyror då betalningsviljan är begränsad
och även det ekonomiska utrymmet anser respondenterna. Boverket menar att vakanser leder
till ett minskat underhåll och ytterligare minskad attraktivitet. Empirin uppfattar marknaden
som skev då låga priser på småhus leder till en svårighet för hyresrätten att ta ut högre hyror.
Vare sig företagen är på en het region eller inte går det inte att höja hyrorna utan att först göra
upp med hyresgästföreningen, säger respondenterna.
Det tredje sättet teorin nämner som finansieringsmöjlighet är lånefinansiering. Bejrum anser
att vid lånefinansiering skjuts betalningsviljan framåt och några som inte förbrukat resurserna
får betala. Solida företag kan finansiera sitt underhåll internt och om resurserna inte räcker har
de goda lånevillkor. Vilket stämmer med empirin då det enda företaget som anser sig kunna
internfinansiera också har en väldigt god soliditet och bra möjlighet till lån. Det uppges att
underhållet inte höjer fastighetsvärdet. Teorin antyder därför att rena underhållsåtgärder inte
skall bekostas med lån eftersom nyupplåning till underhåll urholkar så småningom det egna
kapitalet. Empirin förklarar att det som istället höjer värdet är hur det ser ut utanpå, det yttre
underhållet och det fundamentala.
Det fjärde och sista sättet teorin nämner som finansieringsmöjlighet är genom förtida
fonderingar, men det avser inte bostadsföretag idag utan endast för en möjlig framtida
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finansieringsalternativ. Wittgren antyder att från dagens förutsättningar och skattelagstiftning
har hyresfastighets ägare bara möjlighet att från beskattade medel i bolaget eller med lånade
pengar få kapital till framtida underhåll. Fördelen med denna finansieringsform som nämns i
litteraturen är att genom att fondera så ackumuleras pengar i förväg i takt med förslitningen
till utgiften uppstår. En respondent ansåg att genom fonderingar kan intäkterna matchas när
kostnaderna kommer. Bejrum tror att en annan stor betydelse för att frigöra finansiella
resurser är avskrivningstakten i fastighetsbeståndet och att metoden för avskrivning blir en
central fråga. Vad företaget får för årliga kostnader beror på hur de räknar kostnaderna, dvs.
hur mycket företagen avskriver och under hur många år säger också en av respondenterna.
En annan fördel med stora bestånd är att det blir mindre variation av fastigheternas driftnetto
över tiden enligt litteraturen. I mindre förvaltningar kommer driftnettot att variera kraftigt
över tiden på grund av periodiska underhållsinsatser. En respondent förklarade att
nyproducerande fastigheter har bra driftnetto och kan kallas närande, och äldre fastigheter
med sämre driftnetto kan kallas tärande, och att dessa olika driftnetton ger tillsammans en
jämn fördelning över tiden. Att driftnettot är högre i nyproducerade fastigheter och lägre i
äldre fastigheter kan även visas utifrån figur 4 i kapitel 4.4.
Fastigheternas livscykel har förklarats som att normalt över tiden sjunker driftnettot,
underhållskostnaderna stiger och hyrorna sjunker. Empirin menar att när fastigheterna är
tillräckligt gamla så görs en total ombyggnad vilket leder till att fastigheten börjar om på sin
livscykel med högt driftnetto och kan återigen finansiera övriga beståndet. Liknande antyder
litteraturen, att under de första åren efter ny- och ombyggnad är underhållsutgifterna låga.
Badkarskurvan ges som exempel på underhållskostnadernas förlopp och visas i både figur 5 i
kapitel 4.4. och som en variant i figur 9 i bilaga 4. Där visas att i första fasen är kostnaderna
högre pga. den initiala investeringen, under normaldriften är kostnaden låg under en lång
nivå. I den avslutande fasen ökar kostnaderna för underhållet gradvis. Att räntekostnader är en
post som har samband mellan finansieringen av underhåll nämns i både teorin och empirin.
Som beskrivs utifrån figur 6 i kapitel 4.4 så frigörs pengar till underhåll när räntorna går ner.
En respondent menar att företag har använt sänkta räntekostnader till ökat underhåll.

7.2.1 Sammanfattning och egna reflektioner
Sedan 1994 har förutsättningarna försämrats för de allmännyttiga företagen och möjligheten
till ett långsiktigt ekonomiskt tänk. Miljonprogrammet har med den stora koncentrationen av
fastigheter bidragit till många negativa faktorer för bostadsföretagen. Företagen har kommit
upp i en ålder idag och det betyder att de företag med stort bestånd i miljonprogrammet får
även en koncentration av åtgärder som måste göras vid samma tidpunkt. Det blir inte samma
riskspridning eller diversifieringseffekt som uppstår i ett blandat bestånd. Även statens
minskade ansvar har ökat riskerna. Jag anser att ombyggnationer bör underlättas och de
risker som finns måste kompenseras så att inte Sverige halkar efter ännu mer och får en
situation där fastigheter måste rivas på grund av för dålig kvalité.
Eftersatt underhåll leder till att åtgärderna blir dyrare framöver men det kan förhindras
genom en underhållsplan. Jag har insett att det inte är själva underhållsfonden i sig som är
räddningen till det eftersatta underhållet utan det är planen eftersom den gör att framtida
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kostnader synliggörs. Det underhållsfonden bidrar med är att finansiera underhållet på ett
”billigare” sätt då företagen slipper att betala skatt vid avsättning. Underhållsfonden kan
också jämna ut kostnaderna över tiden och underlätta finansieringen genom att matcha
intäkterna med kostnaderna. Jag anser att även underhållsfonder bidrar till att få in ett
långsiktigt tänk i underhållsarbetet vilket annars kan ses som svårt och krävande.
De finansieringsmöjligheter som finns just nu för bostadsföretag är internfinansiering genom
ett stort och blandat bestånd, hyreshöjning eller lån. Den optimala finansieringen är
internfinansiering, men många företag har svårt att internfinansiera eftersom de har många
fastigheter inom miljonprogrammet. Miljonprogrammet förhindrar fördelarna med ett ålders
differentierat bestånd. När det gäller att låna pengar till underhåll så blir det en negativ
effekt. Dels för sambandet med räntekostnader och underhåll och dels för att rena
underhållsåtgärder inte höjer värdet på fastigheten och påverkar negativt på det egna
kapitalet. Därför anser jag att det är ”bättre” att låna pengar till åtgärder som ombyggnad
eftersom det höjer fastighetsvärdet, bidrar till ett automatiskt hyrespåslag och gör så att
fastigheten hamnar i början av sin livscykel igen. Driftnettot höjs och underhållskostnaderna
minskar och det kan även leda till minskade driftskostnader och ett tryggare boende. Ett
hinder här är att om företaget inte är solida så kan det vara svårt med lånevillkor.
Hyresintäkten är bostadsföretagens enda ”rena” intäkt. Att höja hyrorna för att underhålla
kan tyckas vara ett enkelt förfarande. Men det är det inte. Det finns många faktorer som
spelar in huruvida hyreshöjningar kan göras eller inte. Dels är det marknaden där
bostadsrätter, hyresrätter och äganderätter konkurrerar men med olika spelregler vilket
förhindrar hyreshöjningar på många ställen. Även om villapriserna sänks kan inte
hyresrätterna göra samma sak, eftersom det minskar intäkterna betydligt och det blir svårt att
klara kostnaderna. Om hyrorna i hyresrätter däremot höjs blir det ytterligare ett glapp mot
det låga villapriset. Ytterligare hinder är att betalningsviljan varierar väldigt mycket på olika
marknaden och gör att det på vissa ställen inte går att höja för att det är ingen som kommer
betala det priset. I hyreshöjningar kan också olika utfall ges och det krävs alltid en
förhandling för att höja hyror, vilket både kan vara till fördel och nackdel för
fastighetsägaren.
Om det i framtiden skulle införas att företagen kan underhålla med obeskattade medel istället
för med beskattade medel som det är idag så finns det många fördelar att påvisa. Men hindret
här är skattesystemet och det behövs delge upplysningar och kunskaper till beslutsfattarna för
att de bättre skall förstå nyttan med underhållsfonder.
Likt stora och åldersdifferentierade bestånd har fördelen att kunna minska variationerna i
driftnetton över tiden skulle även underhållsfonder skapa en jämn fördelning av kostnaderna
över tiden. En respondent svarade att deras företag gjorde mer underhåll på nyare fastigheter
än de gamla fastigheterna, vilket jag anser är helt fel om man utgår från fastighetens normala
förlopp. Äldre fastigeter har större underhållsbehov enligt badkarskurvan. Om man utgår
från badkarskurvan, se figur 5 i kapitel 4.4, så borde det gå att beskriva många fastigheter i
Sveriges bostadsbestånd utifrån den avslutande delen av fastigheten livscykel där
underhållskostnaderna är mycket högre.
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7.3 Juridiska förutsättningar
Enligt Sveriges rikes lag är det med utgångspunkt från bruksvärdesprincipen i 12 kap. 55 § JB
som hyresrätternas hyror bestäms. I litteraturen ges förklaringen att hyrorna inte skall
överskrida hyran för lägenheter som är likvärdiga och att hyrorna förhandlas fram mellan det
kommunala bostadsföretaget och den lokala hyresgästföreningen. Självkostnaden förklaras
som ett viktigt underlag i hyresförhandlingarna men enligt bruksvärdesprincipen tar man inte
hänsyn till underhållet. Det stämmer också med empirin som menar att hyressättningen inte är
kostnadsrelaterad utan att det handlar om likvärdig hyra för likvärdig lägenhet.
Hyresfallet är en prövning varje gång och de kommunala bostadsföretagen kan inte höja
hyrorna någonting om de inte gjort upp med hyresgästföreningen först förklarar en
respondent. Företagen kan inte lägga på för mycket hyra eftersom då kan lägenheterna bli
svåra att hyra ut. Senning menar att de allmännyttiga företagen kan få olika utfall i deras
förhandling med hyresgästföreningen vilket skapar ett behov av flexibilitet och möjlighet till
snabba omprioriteringar. Senning tillägger att detta problem saknas helt i bostadsrätter.
Respondenterna menade att under många år har de kommunala bostadsföretagen varit tvungna
att ”pruta” på underhållet när de inte kommit överens i förhandlingarna med
hyresgästföreningen. Det har medfört att underhållet har skjutits framåt. Idhammar tror att
fallet med underhåll är att dessa kostnader förskjuts i framtiden och kostar då mera att utföra.
En bidragande faktor till det eftersatta underhållet är att hyrorna har varit för låga generellt för
att företagen skall ha kunnat klara underhållet anser respondenterna. I
underhållsfondsutredningen från 1982 konstaterades att hyrorna var för låga för att täcka
underhållet. Även Boverket tror att bristande underhåll kan bero på bristande hyresintäkter.
En respondent förklarar att det framtida underhållsbehovet är en viktig diskussionspunkt i
förhandlingarna med hyresgästföreningen och att de förstår problematiken. De både
representanterna från hyresgästföreningen är positiva till underhållsfonder och menar att en
eventuell hyreshöjning till framtida underhåll kan medföra större acceptans och förståelse
genom underhållsfonder. Hyresgästerna vet precis vad pengarna går till om pengarna avsätts
till ett särskilt ändamål. Även att hyresgästerna får någonting tillbaka, då i form av bättre
underhåll. Boverket menar att underhållsfonder leder till att utgifterna för underhåll tydliggörs
och underlättar också möjligheten till att ta kostnaden i hänsyn i hyressättningen. I litteraturen
menar dock Bergenstråhle att ingen hyresgäst skall betala mer i hyra än vad som motsvarar
lägenhetens bruksvärde.
Normala underhållsåtgärder är inte något skäl för att höja hyrorna, utan det måste vara en
standardförbättrande åtgärd. Vid en högre standard så får hyresgästerna automatiskt ett
hyrespåslag anser teorin likt empirin.
Det som kan utläsas i litteraturen är att hyressättningen vid nyproduktion medför en allmänt
högre hyresnivå eftersom nyproduktionen har fått bära sina egna kostnader. Det kan jämföras
med empirin som menar att hyran är oftast lägre i äldre fastigheter än i de nyare fastigheterna.
Hyresgäster i det äldre beståndet kan hävda att deras hus borde vara betalt och att de därför
inte skall ha några hyreshöjningar menar teorin. En respondent förklarade att om
hyresgästerna betalar en hyra som finansierar det nyckelfärdiga huset kanske inte de
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hyresgästerna skall vara med och finansiera det som kommer efter 30- 40 år, utan då skall de
kommande hyresgäster vara med och betala.
Skattebelastningen på hyresrätter anses som orättfärdigt högt. Respondenterna förklarar att
ROT- avdraget har införts men att det inte gäller hyresrätten. ROT – avdraget gäller
reparationer och underhåll eller om- och tillbyggnad, och det är ägare av småhus och
innehavare av bostadsrätt som kan göra skattereduktionen enligt teorin. Det finns mycket
varierande regler för de tre boendeformerna hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt, vilket kan
läsas utifrån sammanställning på sidan 30. Respondenterna förklarar att hyresrätten inte får
dra av räntekostnader och att det inte finns några räntebidrag eller investeringsbidrag.
Villaägare och bostadsrättsföreningar kan göra avsättningar utan skatteffekt men inte
hyresrätten.
Periodiseringsfonden är hyresrättens enda reservationsmöjlighet. En respondent tycker det är
underligt eftersom periodiseringsfonden är inriktad på och konstruerad för verkstadsindustrin,
med argumentet att det är en väldigt stor skillnad mellan verkstadsindustrin och
bostadsföretag. Fonderna är avsedda till näringsverksamheter enligt litteraturen. Idag är det
förändrade förutsättningar för reservationsmöjligheterna till periodiseringsfonder, eftersom
det infördes en ränta på fonden under 2005. Enligt litteraturen och respondenterna är
periodiseringsfonder inte lika intressanta längre av två skäl, dels efter införandet av räntan och
dels för att det inte är så mycket som får sättas av. Två respondenter menade att det troligtvis
är ett steg för att ta bort fonderna helt. Avsättningen till periodiseringsfond är högst 25
procent av vinsten enligt teorin.
Enligt litteraturen har utredningar i syfte att förändra något och är ofta första steget i en
process mot ny lagstiftning. Det som respondenterna förklarat är att utredningen om
underhållsfonder pågått i många år med förslag om lagändring och skattelättnad för
underhållskostnader i bostadsföretag. Teorin menar att det finns beslutsfattare som inte vill
fatta beslut. Antingen vet de inte vad de vill eller så är de oense inbördes. De kanske inte
tycker att frågan är tillräckligt viktig eller att de inte har tillräckligt med beslutsunderlag. Det
gäller därför att ge beslutsfattarna bättre kunskaper och insikter. Genom att ge dem tillförlitlig
information som de förstår sig på kan de lösa problemet. En respondent menar att det är
kunskapsbrist, oförståelse för problematiken och att beslutsfattarna inte har förstått
underhållets betydelse som gör att det fortfarande inte skett någon skatteförändring.
Skatteförlusten för staten har också nämnts som ett argument för oförändrade skatteregler från
respondenterna. Samt att skatteverket har varit emot tidigare förslag då de har ansett att det
varit svårt att granska när underhållsfonderna ska återföras. Boverket menar att vid ett
införande av underhållsfonder blir kostnaden minskade skatteintäkter med 700 miljoner -1,5
miljarder per år för staten. Det kan ställas i proportion till andra antaganden i litteraturen,
nämligen att eftersatt underhåll leder till en fördyrning av underhållskostnaderna och för det
samlade beståndet av flerbostadshus uppgår kostnaderna för drift och underhåll till cirka 6
procent av kapitalstocken (nationalförmögenheten).
Teorin anser att om man får i uppgift att utreda ett till synes färdigutrett problem så måste
utredaren vara extra kreativ och inte följa företrädares spår. Trots detta kommer de tidigare
utredningarna med likvärdiga förslag och ståndpunkter. En skillnad som uppkom mellan två
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utredningar är hur fonden skall vara knuten och vad som sker vid försäljning. Ifrån Boverkets
utredning ”Bättre koll på underhåll” anses det att kapital som byggs upp genom reservationer
för framtida underhåll ska vara fastighetsägarens egendom. När fastigheten byter ägare ska de
reserverade medlen övergå till den nya ägaren. I motionen (1992/93: Sk358) ges förslag om
fastighetsanknutna underhållsfonder och i motionen anses det som en fördel att avsättningen
följer fastigheten. Behållningen i underhållsfonden finns kvar även vid ett ägarskifte.
Respondenterna anser att fonden skall vara knuten till fastigheten.
Som nämndes tidigare anses det att underhållsfonder skall redovisas som en obeskattad
reserv. Men jag kommer ändå försöka göra en prövning för huruvida underhållsfonder skulle
kunna skapas under posten avsättningar. Som jag nämnde i kapitel 5.4 kan underhållsfonder
tyckas likna en avsättning eller en obeskattad reserv i sin definition. Även Frenkner menar att
det är oklart vilken innebörd av termen fond som avses med underhållsfonder.
I min redogörelse kommer jag dra paralleller mellan underhållsfonder och garantiåtgärder
som är en form av avsättning. I syfte att undersöka om underhållsfonder kan redovisas som en
avsättning, då underhållsfonder kan tyckas ha många likheter med garantiåtgärder. En
respondent menade att avsättningar till en underhållsfond möjligtvis skulle kunna konstrueras
ungefär som en garantiåtgärd. I teorin beskriv garantiåtgärder som en avsättning där
exempelvis en tillverkare ger garantier till köparen vid försäljningstillfället. Tillverkaren åtar
sig att genom reparationen eller utbyte åtgärda tillverkningsfelet inom 3 år, likt en
fastighetsägare åtar sig att hålla underhållet på en bra nivå. Beskrivningen av posten
avsättningar i litteraturen beskrivs som en avsättning där beloppet och tidpunkten för åtgärden
fastställs genom uppskattningar. Det kan likas vid beskrivningen av framtida
underhållskostnader där det är svårt att säga precis när utgiften kommer och hur stor
kostnaden blir. En avsättning skall användas endast för det som den ursprungligen avsåg.
Något som också har kommit fram från respondenterna, att underhållsfonderna endast skall
användas till underhållsåtgärder.
Det finns krav och villkor för huruvida man får göra avsättningar eller inte enligt litteraturen.
Det första kravet är att det finns ett legalt eller informellt åtagande som en följd av en
inträffad händelse. Ett informellt åtagande skulle exempelvis kunna avse hyreskontrakt där
företaget åtar sig strikt ansvar för underhållsåtgärder i lägenheten och även tydliggör vilka
intervaller som beräknas, för att fastighetsägaren skall fullgöra sina skyldigheter för
underhållet i lägenheten. Om företaget har valfritt lägenhetsunderhåll kan inte detta tillämpas.
Gällande det yttre underhållet skulle ett legalt eller informellt åtagande vara att genom att ha
hyresgästföreningen eller kommunen som motpart visa sin skyldighet att åta sig ansvar
gällande det yttre underhållet i någon form av avtal eller kontrakt. Detta med syfte att inte
kunna välja själv om underhållet skall ske eller inte. Då skulle fastighetsägaren likt exempel 3
i kapitel 5.5 kunna sälja fastigheten och slippa att fullfölja underhållsåtgärderna och undvika
de framtida utgifterna.
Det andra kravet teorin nämner för en avsättning är att ett troligt utflöde av resurser kommer
krävas ifrån företaget för att reglera åtagandet. För att styrka kravet om troligt utflöde kan
företaget utgå från tidigare års underhållskostnader och på så vis visa att det är mer sannolikt
att framtida kostnader infinner sig än att det inte gör det. Vilket kan liknas med
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produktgarantier, där man genom tidigare erfarenheter visade att det var mer troligt att
garantin utnyttjades än att den inte gjorde det, se exempel 1 i kapitel 5.5. Det sista kravet är att
en tillförlitlig uppskattning kan göras av beloppet, vilket bostadsföretaget kan styrka genom
en underhållsplan.
Att redovisa och göra avdrag som ”avsättningar” liknar också mer som en respondent nämnde
att avsättningen blir kopplat till den specifika åtgärden. Boverket anser att bara för att det
finns en plan för underhållsåtgärder är det ingen garanti för att det verkligen avsätts pengar i
budgeten och att de budgeterande medlen sedan används för underhåll. Det kan jämföras med
att avsättningar till underhållsfond på något sätt måste vara strikt och att det skall finnas ett
åtagande till annan part, vilket skulle kunna fullföljas om underhållsfonder kan gå under
posten ”avsättningar.” Till skillnad från obeskattade reserver är det enligt teorin en valfri
avsättning.

7.3.1 Sammanfattning och egna reflektioner
Till skillnad från bostadsrätter sker en förhandling om hyrorna i hyresrätterna. Det kräver ett
behov av flexibilitet och omprioriteringar som erfarenhetsmässigt har drabbat underhållet
eftersom företagen har varit tvungna och dra ner på dessa kostnader. Det kan leda till en ond
cirkel där åtgärder som borde göra någonting åt, förskjuts i framtiden och blir ännu dyrare.
Idag står bostadsföretagen i en situation där tidigare slitage inte har blivit betalt och har nu
samlats till ett stort underhållsberg. Det kan bero på flera orsaker men hyrorna har varit för
låga generellt och underhållsdelen har inte varit i den proportion som den borde ha varit.
Tiden kommer alltid ikapp, så det gäller att någon gång ta ansvaret och se allvaret i det hela.
Fastighetsägarna är de enda som kan börja ta det ansvaret. Det går inte att förlita sig på att
staten skall förstå problematiken och sätta upp nya regelverk för fastighetsägarna. Då kan
problemet ha gått så långt att det blir en enorm ”eld att släcka.”
Det finns också ett behov av att tydligt visa hyresgästföreningen de underhållskostnader som
kommer för att kunna ta hänsyn till kostnaderna i hyressättningen. Det går inte att ta en siffra
ur luften eller endast indikera att företaget har ett stort underhållsbehov, utan det måste
finnas underlag för kostnaderna. Även fast hyressättningen till huvudsak utgår från liknande
lägenheter ligger ändå kostnaderna till grund i förhandlingarna. Jag uppfattar det som att
självkostnadsprincipen kan tillämpas helt fullt ut i nybyggda hus men inte på samma sätt i de
äldre. I de äldre husen är det andra kostnader som ökar och som kan vara svårt att göra en
hyreshöjning för, exempelvis normala underhållsåtgärder som ökar vid fastighetens stigande
ålder. När fastigheten är tillräckligt gammal anser jag därför att ombyggnad bör ske som
återigen ökar driftnettot och sänker många kostnader. I äldre hus som inte har haft någon
ombyggnad och som samtidigt måste hålla en låg hyra, trots ökade kostnader, ger inte bra
lönsamhet till företaget.
Jag anser att fastighetsägare skall ha fastighetens normalförlopp i åtanke vid
underhållsarbetet, eftersom ett privat bostadsföretag förklarade att det gjorde mer underhåll i
nyare fastigheter då hyrorna var högre och mindre underhåll i äldre fastigheter eftersom där
var hyrorna låga. Jag anser att detta är ett fel tänk och att bostadsföretag inte skall jobba på
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detta vis. De äldre tycks vara i större behov av underhåll än de nyare som borde ha en lägre
nivå på underhållskostnaderna.
Underhållsfonder förenklar finansieringen och utjämnar kostnaderna men bostadsföretagen
behöver ändå en hjälp med ombyggnader för att hålla en tillfredställande standard. ROT –
avdraget riktar sig till innehavaren av bostadsrätter och till ägare av småhus. Båda fallen
avser ägare eftersom innehavaren av en bostadsrätt också är en ägare, men jag får en
uppfattning att regelverket vill få det att likna den egna individen när det istället avser
ägarna. Avdrag till ägare av hyresfastigheter bör också medges, dels för att få igång
ombyggnaderna och höja standarden, dels för att behandla alla boendeformerna lika.
Hyresrättens enda reservationsmöjlighet är periodiseringsfonder och den blev påförd med en
ränta 2005. Det medför att reglerna varierar ytterligare mellan de tre boendeformerna, till
nackdel för hyresrätten. Underhållsfonder skulle kunna ses som en ”periodiseringsfond” men
med inriktning mot bostadsföretag.
När jag läser att minskade skatteintäkter till staten skulle bli cirka 700 miljoner upp till 1,5
miljarder per år vid ett införande av underhållsfonder, verkar det som en väldigt stor summa.
Jag ställer mig frågan till vad som blir dyrast i längden. I jämförelse med kapitalförstörning
på grund av det eftersatta underhållet och att inte kunna tillgå trygga boenden till sina
medborgare.
Att redovisa underhållsfonder som avsättningar skulle ge fördelar då kostnaderna som
avsätts inte kan användas till något annat än det som avses. Det finns en skyldighet mot
annan part att utföra underhållet vilket förhindrar att företaget kan samla på sig pengar
under flera år för att sedan sälja fastigheten med medlen kvar hos ägaren. Om
underhållsfonder redovisas som obeskattade reserver så blir det ändå en valfri handling.
Genom att redovisa som avsättningar har företagen en skyldighet att åta sig underhållet, och
kan inte frångå det. Möjligtvis när det inte finns medel. Jag tror ändå att detta sätt skapar lite
mer press på företagen, och kan motarbeta att oseriösa privata företagen väljer överskott i
företaget istället för att underhålla. Allmännyttan har inte det vinstsyftet som privata
företagen har.
Det finns några formkrav med avsättningar som underhållsfonder måste godkännas för. Mitt
förslag är att företagen genom hyreskontraktet skapar en förpliktelse mot hyresgästen
gällande det inre underhållet. För det yttre underhållet anser jag att kommunen eller något
annat statligt verk kan skapa en skyldighet mot bostadsföretagen att utföra det yttre
underhållet med tillhörande underhållsplan. För att sedan styrka att det i framtiden kommer
stora kostnader för underhållet, genom att påvisa tidigare års kostnader.
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Detta kapitel sammanfattar de slutsatser jag har kommit fram till i min undersökning vilket
presenteras med utgångspunkt från arbetets syfte och frågeställningar. Syftet med uppsatsen
är dels att ge förståelse till problematiken med underhåll. Dels att ge upplysningar och
förslag som kan bidra till lösningar kring användningen av avdragsgilla underhållsfonder i
praktiken, för att främja och strukturera underhållsfinansieringen i kommunala
bostadsföretag. Frågeställningarna handlar om de förutsättningar som råder, tillämpningen
av fonderna och möjligheter samt hinder som kan uppstå vid en tillämpning av fonderna.

Problematiken
Jag anser att jag har fått en större insikt i problemet med underhåll. Sedan 1994 och införandet
av skattereformen har förutsättningarna för bostadsföretagen försämrats. Tidigare kunde
företagen sätta av pengar till framtida underhåll men idag finns inte den möjligheten till
långsiktigt tänk. Det stora hindret för underhållsfonder är idag skattesystemet. Företagen
lägger mer pengar på kortsiktiga problemlösningar och akuta åtgärder vilket fördyrar
underhållskostnaderna avsevärt. Det yttre underhållet behöver få en mer detaljmässig
planering då allmännyttans stora bestånd med fastigheter från olika tidsåldrar och teknisk
utformning kräver det. Utifrån min undersökning kan jag se att det finns en bättre koll på det
inre underhållet än det yttre underhållet. Det kan verka förvånande eftersom det stora
underhållsberget avser större åtgärder som skall behålla fastighetens standard. Ett första steg
är därför att företagen eftersträvar en detaljkoll även på det yttre underhållet och
underhållsplanen är därför ett måste.
Tillämpning av underhållsfonder
I samfällighetsföreningar och bostadsrättsföreningar har jag sett lagkrav på underhållsfonder
för att säkerställa framtida underhåll. Underhållsfonder i hyresrätten skulle skapa en
långsiktighet och bibehålla fastighetens skick. Avsättningen avser också den faktiska
förslitningen och hamnar inte till framtida hyresgäster vilket har skett fram tills idag. Jag
anser att det därför borde finnas ett lagkrav för underhållsfonder och framförallt
underhållplaner i bostadsföretagen för att ändra det mönster vi har idag.
Det finns en stor kontinuitet i allmännyttans underhåll vilket inte kan avbrytas eller förbises,
utgifterna kommer ändå ikapp och åtgärderna måste göras. Ju längre företagen väntar, desto
dyrare blir det. Underhållsfonder utjämnar de annars stora och varierande utgifterna inom
olika tidsintervaller och underlättar finansieringen. Utjämningen gör att intäkterna kan matcha
kostnaderna när de kommer. Det är dock underhållsplanerna som utgör en viktig del för att
möta det eftersatta underhållet. Underhållsplanerna synliggör kostnader, skapar en ekonomisk
förberedelse, minskar akuta åtgärder och skapar en uppfattning om det framtida
underhållsbehovet. Underhållskostnader blir på sikt lägre då det planerade underhållet ersätter
de kortsiktiga fördyrade lösningarna. Att synliggöra kostnader är en viktig del i
förhandlingarna med hyresgästföreningen, eftersom fastighetsägarna då får en ökad möjlighet
att underhålla riktigt. Planen och fonderna ger en bra effekt för underhållsarbetet tillsammans
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men om det inte sker en skatteändring så skall ändå företagen jobba kontinuerligt med
långsiktiga detaljerande planer.
En underhållsplan skall finnas för varje fastighet och utifrån planen kan den årliga
avsättningen beräknas. Det som synliggörs i en underhållsplan är det verkliga
underhållsbehovet. Det är yttre underhålls åtgärder som skall avse avsättningarna till
underhållsfonder, eftersom det är dessa åtgärder som bibehåller standarden i huset och kan
kostnads- och intervallberäknas. Besiktning skall ske på varje enskild fastighet för att få reda
på vilket skick det är i, vad som behöver göras och vad som har gjorts. Budgeten kan ses som
ett hinder i underhållsplanen om det inte finns tillräckligt med medel att tillgå för åtgärderna.
Finansieringen kräver därför högre hyror. Det som kan ge hinder för hyreshöjningar är
marknaden, betalningsviljan och hyresförhandlingarna.
Underhållsfonder kan redovisas som en i bokslutsdispositionen obeskattad reserv. Nackdelen
är att avsättningen är valfri och det är upp till företagen att avgöra om avsättningen skall ske
eller inte. De kan även frångå ansvaret till framtida utgifter genom att sälja fastigheten. I
underhållsplanen finns heller inget vilket gör att företagen måste underhålla, utan det är
fastighetsägarnas vilja som styr. Jag anser att det krävs en tillsyn för underhållet mot en högre
instans. Annars finns det risk att den onda cirkeln fortsätter och underhållsberget blir ännu
större än vad det är idag. En tillsyn eller skyldighet mot högre instans skulle även motverka
att oseriösa privata bostadsföretag väljer ett överskott i företaget istället för att underhålla.
Genom att skapa en skyldighet mot annan part att utföra underhållet kan underhållsfonder
redovisas under posten avsättningar. Fördelen är då att företaget har en plikt att utföra det som
är utlovat utifrån en uppskattning av underhållskostnaderna. Genom denna redovisning skulle
företag ha en skyldighet att sköta underhållet oberoende av deras agerande.
Förutsättningarna
Många företag som har ett stort bestånd inom miljonprogrammet går miste om den
diversifieringseffekt som uppstår vid ett åldersmässigt blandat bestånd. Risken blir istället
större vid den höga koncentrationen av fastigheter inom samma tidsålder. Det försvårar även
möjligheten att internfinansiera underhållet. Det blir därför angeläget att skapa en blandad
portfölj genom nyproduktion och till viss del försäljning.
Vad jag kan se från min undersökning är att utifrån fastighetens normalförlopp så har äldre
fastigheter högre underhållskostnader men också lägre hyra vilket även beror på
bruksvärdesprincipen. Det är främst bruksvärdet som sätter hyran och inte kostnaderna. Äldre
fastigheter kan inte bära upp sina kostnader på samma sätt som nyproducerade fastigheter
kan, eftersom det är endast standardhöjande åtgärder som ger hyrespåslag. Om det inte sker
några standardhöjande åtgärder blir det inga högre hyror. I detta avslutande skede bör en
ombyggnad ske, så att driftnettot åter kan höjas och ge lönsamhet. Det sänker företagets risk
eftersom driftnettots variationer minskar.
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Att ta hjälp av extern finansiering för normala underhållskostnader urholkar det egna
kapitalet, eftersom underhåll inte höjer fastighetsvärdet. Att genom lån finansiera
ombyggnader kan anses som mer givande då det ger ett automatiskt hyrespåslaget, höjning av
fastighetsvärdet och bidrar till att fastighetens brukstid förlängs med positiva driftnetton som
kan hjälpa övriga beståndet. Det kan även leda till minskade driftskostnader och ett tryggare
boende för hyresgästerna.
Jag anser att det även borde finnas en tillfällig skattereduktion på ombyggnader för ägare av
hyresfastigheter, likt bostadsrättsägare och villaägare har. Ombyggnader skulle minska det
eftersatta underhållet genom att återställa standarden och tillsammans med underhållsfonder
och planer kunna möta framtiden på ett helt annat sätt än tidigare. Historiskt kan tyckas att
hyrorna har prutats ned till bostadsföretagens nackdel. Mycket tyder på att det under en lång
tid varit för låg nivå på hyrorna för att kunna betala in för underhållet. Det har skapat en
situation där tidigare slitage inte har blivit betalat genom hyrorna och det har samlats till ett
underhållsberg.
Staten borde ha ett intresse att hjälpa till med ett lyft för det eftersatta underhållet då deras
tidigare beordrade och finansierade miljonprogram har bidragit till stora ekonomiska
nackdelar för bostadsföretagen. Det borde även vara av statens angelägenhet att motverka
kapitalförstörning inom bostadssektorn.
Slutreflektioner
När jag började min undersökning var min tanke att ge förslag på hur en modell för
underhållsfonder skulle kunna se ut. Under arbetets gång blev jag dock mer och mer
övertygad om att det inte var modellen som var det primära utan istället arbetet med
underhållsplanerna. Det är utifrån dessa planer som arbetet med underhållsfonder kan ta fart.
De slutsatser jag kommit fram till är inget som jag var inne på från början av mitt arbete och
det har tagit en vändning kring resonemanget med underhållsfonder. Tidigare var min
uppfattning att det var underhållsfonderna i sig själv som skulle förbättra arbetet med
underhåll, men den tanken har ändrats. Det är tillsammans med andra moment som ger den
bästa effekten för underhåll. Jag anser att bostadsföretag skall tillgodoses med
reservationsmöjligheter genom underhållsfonder och jag hoppas på att det sker en förändring i
framtiden.

8.1 Fortsatt forskning
Under arbetets gång har olika problem och frågeställningar uppkommit som jag inte
behandlar i min undersökning. Förslag på vidare forskningsområden är:
-

Huruvida avskrivningarna bör höjas eller inte.

-

Hur uppföljning av underhållsplaner sker.

-

Portföljteori i upphandlingar och försäljning.

-

Företags arbete med underhållsplaneringssystem.
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BILAGA 1 Intervjufrågor
Hur skulle man kunna redovisa avsättningar och uttag av underhållsfonder?
Hur skulle avsättningens storlek fastställas?
Bör det finnas något maximalt belopp för avsättningen?
Hur skall underhållsfonderna vara knutna anser ni, till fastigheten eller till fastighetsägaren?
Anser ni att det yttre och inre underhållet skall ingå i hyran?
Berätta hur ni styr och samordnar ert företags fastighetsunderhåll idag:
-

Använder ni en budget för underhållskostnader?
Om ja, hur bestäms omfattningen av dessa kostnader?
Hur budgeterar ni underhåll? Långsiktigt eller kortsiktigt?

-

Använder ni er av årliga avsättningar till underhåll?
Om ja, hur bestäms omfattningen av dessa avsättningar?

-

Använder ni er av en underhållsplan?
Om ja, hur sker arbetet med planen?

Vilka typer av åtgärder avser ni som underhåll?
Hur beräknar ni tidsintervallen för olika underhållsåtgärder?
Vad anser ni varit bidragande faktorer till det eftersatta underhållet idag?
Anser ni att det är rätt med höjda hyror för att finansiera underhållskostnader?
Tror ni att bostadsföretagen idag skulle ha ekonomiska möjligheter till att avsätta medel till en
underhållsfond?
Vad kan bostadsföretag vinna på att ges möjligheten till skattefria avsättningar till underhåll?

65

BILAGOR

BILAGA 2 Intervju med Hyresgästföreningen, Region Aros – Gävle
Hans- Göran Lång, Förhandlingsansvarig
Hans-Göran tycker att det vore helt riktigt med underhållsfonder. ”Då i två delar, en för det
direkta och dels det tyngre underhållet med fasader, tak och stammar.” Hans- Göran menar
att företag skulle kunna göra avsättningar. Han menar också att man i vardagligt tal tittar
mycket på vilken avkastning ett företag har och att man måste ha en viss avkastning. En
avkastning är egentligen att man gör en vinst och han tycker det är positivt att inte prata om
avkastning. Utan istället fokusera på det tyngre underhållet och kunna göra avsättningar till
specifika åtgärder. Att man reserverar medel för specifikt underhåll. ”Idag finansieras
underhållet genom hyrorna och det spelar roll hur man fördelar ut det i tiden.” Hans – Göran
menar att varför man skall ha en avkastning är för framtiden. Många vill stärka företagens
ekonomier. Han menar att i Stockholm är bostadsföretagen starka ekonomiskt.
”Om man tänker sig en livscykel så är det så att när huset är nyproducerat, får du en
kapitalkostnad, räntor och avskrivningar inklusive det nyckelfärdiga huset. Då betalar
hyresgästerna en hyra för att finansiera det nyckelfärdiga huset. Men sen efter 30 – 40 år då
är det dags att göra underhåll, stammar m.m. då är det rimligt att man tillgångsbokför och
kostnaden för ombyggnaden finansieras genom de kommande 20 – 30 åren.”
Han ser inte heller miljonprogrammet som ett så stort problem som andra tycker. Det kommer
ju givetvis mycket underhåll menar Hans - Göran men det beror lite på hur man räknar
kostnaderna. ”Vad man får för årlig kostnad beror på hur mycket man avskriver, och under
hur många år.” Hans – Göran tycker inte man skall låsa underhållsfonderna till ägaren eller
fastigheten, utan vara till specifika åtgärder. ”Avdragsgilla underhållsfonder och avsättningar
skall vara kopplat till de faktiska åtgärderna som fastighetsbolaget har att göra i framtiden
och om det införs avdragsgilla fonderingar så får inte det vara ett argument för att göra
vinster för att kunna fondera.” Utan man måste se hur man kostnadsbokför olika åtgärder för
framtiden menar Hans- Göran. ”Om man idag finansierar nyproducerat på hyran så kanske
inte de hyresgästerna ska vara med och finansiera även det som kommer i framtiden. Så
kanske de kommande hyresgäster ska vara med och betala.” Hans – Göran känner idag att vid
förhandling finns två grupper i allmännyttan. Ekonomiskt starka som vill stärka sin ekonomi,
samt svaga som har uthyrningssvårigheter. ”Där man inte kan ha fonder.” Det skulle bli
alldeles för höga hyror menar han.
Hans – Göran gör en förklaring om marknaden i Sverige. ”Bostadsmarknaden är inte som
andra marknader. I t.ex. hälsingland står många kommuner med tomma lägenheter. Där man
inte får det uthyrt. I Stockholm däremot är det brist på bostäder. På en vanlig marknad hade
bostadsföretag med outhyrt förflyttat sin verksamhet till Stockholm, men så går det ju inte
till.” Han menar att det måste finnas en regionalpolitik så vi får en balans mellan hela Sverige.
”Totalt i samhället finns många kommuner som har en brist på bostäder, samtidigt som man
får riva bostäder i andra. Det blir en samhällelig kapitalförstörning och ingen normal
marknad.”
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Han fortsätter med att när det gäller hyror så är det rimligt att ha liknande hyror för liknande
lägenheter än kostnaderna. ”Hyrorna sätts inte för kostnaderna. Det varierar så med tiden och
jättesvårt att beräkna. Små fastighetsägare är mer beroende av hur man förvärvat, det kan
vara en enorm skillnad på lönsamhet.” Man kan inte höja hyrorna för att fastighetsägaren har
köpt fastigheten dyrt säger Hans- Göran. ”Skall vara liknande hyra från andra.” Företag som
förvärvat fastigheter från år 1960 har en helt olik ekonomi mot den fastighetsägare som köpt
dem 2002 berättar han.
På frågan vilka faktorer som kan ha lett till underhållsberget idag menar han att det beror på
många orsaker. På vissa orter finns det arbetsmarknadsfråga berättar Hans- Göran. ”T.ex. i
Uppsala där man bygger mycket och det händer mycket. Det visade sig att i ett område där
man hade tänkt dra nya ledningar, fjärrvärme i marken, sen göra ombyggnader i huset. Men
där fick de inte in ett enda anbud, det blev försenat eftersom det inte fanns arbetskraft på
orten. Det kommer att styra vilka möjligheter det finns att bygga om.”
”Om du bygger hus idag får du inga räntebidrag. Köper du en villa eller köper insatsen till en
bostadsrätt så är det räntekostnader du får dra av i deklarationen.” Jämfört med hyresrätt
finns inga subventioner i det här säger Hans - Göran. En annan sak som skiljer mellan
bostadsrätt och hyresrätt är uttagsskatt, företag med egen personal säger Hans – Göran.
Företag som köper sina tjänster, det bolaget som säljer, skall påföra moms, uttagsskatt på
förvaltningslönekostnader berättar han. ”Fastighetsskötaren kostar för hyresgästerna i
slutändan, hela lönekostnaden med sociala avgifter och tjugofem procent skatt till staten.”
Om man jämför med om man köper. Idag finns ”Pigavdrag”, hushållsnära tjänster förklarar
Hans - Göran. ”Då man privat får en skattesubvention för hushållsnära tjänster. Men i
hyresfastigheter får egen personal betala en extra skatt och trappstäderskan som städar
utanför. Men privat för att städa innanför ges skattesubvention.”
Hans-Göran anser att om ett företag är en aktiv kommunpolitik och jobbar för den
kommunala utvecklingen, medför det indirekt kostnader, som hyresgästerna är med och
betalar. ”Ägaren ställer krav på avkastningen. Borde ge subventioner om man är med och
betalar.” Ofta är det så att Gavlegårdarna är en aktiv kommunpolitik menar Hans - Göran.
Gävle är en kommun där man har insett att kommunen tagit för mycket pengar från
Gavlegårdarna berättar han. ”I Västerås lokaltidning stod det att den enda som vill bygga
hyresrätter var allmännyttan Mimer. Eftersom kommunen har ett intresse.” Varför är det
ingen annan som vill bygga frågar sig Hans – Göran. Han menar att det är ingen ekonomisk
affär. Då får allmännyttan bygga. Han tror inte att det stora problemet är kostnader. ”I stora
företag är nyproduktion litet i jämförelse med totalen, den stora risken med nyproduktion är
att gå runt i sämre tider.” Det är ett risktagande man gör att komma i ett läge att huset inte
kan hyras ut menar Hans-Göran. ”Det är man inte beredd att göra, hur generös lagstiftning är
måste man ändå ha folk som är beredda att betala.”
Redovisning av underhållsfonder blir formellt obeskattade reserver. För att få en stuns i det,
så tycker Hans – Göran att man inom ramen skulle kunna avsätta 50 miljoner till den här
specifika åtgärden. ”Redan idag får du fondera pengar, när du får vinsten och reservera dom
till obeskattade reserver.” Idag är det så att om du har ett företag som har behov av 50
miljoner får beskatta dom, och om du idag har ett överuttag på hyran, så går en summa till
skatt och det skulle inte behövas göras säger Hans – Göran.
67

BILAGOR
Han tycker inte man behöver ha ett maxbelopp för avsättningen utan mer att man har
principen kopplat till åtgärden så bör det vara det styrande. 1940- och 50 tals hus har större
behov än 2000-tals hus. ”Från samhällets sida är det bra med specifika åtgärder eftersom
man är överens, det är två parter som granskat.”
Vid förhandling så berättar Hans – Göran att det är så att du har förarbeten till hyreslagen.
”Hyran bygger på en marknad i balans, och vad är det, svårt att säga. När du pratar om en
hyra juridiskt sätt kan den prövas i hyresnämnden.” Det är frågan om likvärdig hyra för
likvärdiga lägenheter säger Hans – Göran. ”Standard på orten i första hand.” Bygger mer på
det bruksvärdet säger han. ”Om det är ett hus utan balkong där man kommer överens med
inglasning då skall hyran justeras av värdet på nyttigheten och inte från kostnaderna.
Hyreslagen har inget med kostnadsrelatering, utan jämför lägenhet med lägenhet.”
Om man har två likadana fastigheter och den ena fastighetsägaren har lagt ner mycket på det
tekniska underhållet och gjort olika insatser och den andra fastigheten har tio miljoner mer i
utlägg än den andra, där får man inte ut tio miljoner mer i priset menar Hans- Göran.
”Likadant om man säljer en villa, blir det heller inte den prisskillnaden. Får inte igen det, vid
långsiktigt köp och säl. Beror mer på var fastigheten ligger och värdet på liknande
fastigheter.” Hans – Göran menar att i praktiken om du byter ledningar i huset och inte gör
något mer i fastigheten så är inte det grunden för att göra en hyreshöjning. ”När man
bestämmer för att byta stammar är det kopplat till att man gör om i bostäderna, vilket
förändrar standarden.” Vid högre standard på lägenheten justeras ofta hyran menar Hans –
Göran. ”Det är fortfarande hela företagets kostnader man har som läggs in i den totala
ekonomiska bilden.”
Beroende på hur du räknar kan du få helt olika kostnadsbilder menar Hans – Göran. ”Om du
gör en insats och räknar den på kort tid, sen efter den korta tiden är den kostnaden borta.
Handlar om hur du lägger ut det i tiden vad du får för kostnad. Ex jag hörde i Karlskoga om
en företagsledning som satsar mycket på energi, långsiktiga insatser på fastigheten, som
räknade på elva år medan ett annat företag säger tre år.” Hans – Göran berättar att när man
tittar på allmännyttan så är det så att nu sen i höstas har räntorna gått ner men innan var de på
väg upp. ”Under år 1996 och 1995 satt vi och förhandla med räntor på tolv procent, helt
annan bild än vad det är idag. Idag skulle 13 procent vara ocker. Det var realiteten då med
inflation på 9 procent.” Företag har använt sänkta räntekostnader till ökat underhåll säger
Hans Göran. ”Underhållet har ökat mer än vad hyrorna har ökat.”

BILAGA 3 Intervju med Hyresgästföreningen, Region Västra Sverige
Arnold Wittgren, Näringspolitisk sekreterare och utredare
1 januari 1994 så hände det något i Sverige och de allmännyttiga bostadsföretagen berättar
Arnold. ”Det var ju att dom gick över till konventionell beskattning. Från
schablonbeskattning till konventionellt. Det har väldigt stor betydelse för detta med
underhållsfonder.” Därför att före 1 januari 1994 så var det inga problem för företagen att
avsätta pengar till framtida underhåll säger Arnold. ”Det förutsätter att man förstår sig på det
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svenska skattesystemet för att förstå det här. De privata fastighetsföretagen var konventionellt
beskattade även före och efter den 1 januari 1994. De allmännyttiga bostadsföretagen som i
någon mening är hyresnormerande även för dom blev det konventionellbeskattning. Om man
ville samla pengar på löp för framtida underhåll så gick inte det att göra längre utan att man
då träffades av konventionell inkomstskatt, dvs. statlig bolagsskatt.” Det är viktigt att komma
ihåg det säger Arnold.
På frågan vad bostadsföretagen kan vinna på att ges möjligheten till avdragsgilla avsättningar
så säger Arnold. ”Jag tror att dom kan vinna större förståelse för hyresuttag där man t.ex.
yrkar en hyreshöjning för att man skall satsa mer på underhåll då vet ju hyresgästerna att
pengarna verkligen skall gå till det. Det blir tydligt om pengarna blir öronmärkta om jag
uttrycker det så.” Arnold tror även att man har större möjlighet att få acceptans hos
hyresgästerna för en eventuell hyreshöjning om dom här pengarna avsätts till ett särskilt
ändamål som till underhåll te x, framtida underhåll. ”Det är jag helt övertygad om” säger
Arnold. ”För då vet ju hyresgästerna att dom får någonting tillbaka och det är ganska precist
också i form utav bättre underhåll.”
Om man skulle ha avsättning till framtida underhåll så bygger förutsättningen hela tiden på att
dom har möjlighet att få någon form av skattefrihet för dessa avsättningar berättar Arnold.
”Kan man inte få det så kommer det inte vara intressant. Om man idag tar ut i hyran pengar
som inte används till underhåll, det räcker ju inte att det står i bokslutet, avsättning till
underhåll, det drabbas ju med vanlig bolagsskatt. Utan det har mycket med
skatteproblematiken att göra. Det är helt avgörande skulle jag vilja påstå.” Detta skulle
gynna även svaga bolag, därför att ekonomiskt svaga bolag skulle ju faktiskt kunna få hjälp
med sin ekonomi pga. Detta menar Arnold.
Arnold har varit med och pratat om frågan med underhållsfonder i över 20 år och han säger att
det gjorts en del utredningar i ämnet. Han tror att varför frågan inte har gått igenom beror på
kunskapsbrist vilket han tycker är oroväckande. ”De har inte förstått betydelsen av att alla
tjänar på att underhålla fastigheterna och bevara kulturarv. Det är bättre för alla. Det
handlar också om en samhällsekonomisk analys och att förstå problematiken.” Han menar att
det krävs kunskaper på området. Arnold ser alla som vinnare om underhållsfonder kan
införas. ”Det ger fastighetsägarna en pusch för att underhålla. ”
Faktorer som har bidragit till det eftersatta underhållet idag anser Arnold bero på att företagen
har köpt fastigheterna för dyrt. ”För att klara av det dyra köpet måste de använda pengarna
till räntekostnader istället för underhåll, enkelt förklarat. ”Det blir för lite pengar som möjligt
på underhåll menar Arnold. ”Det primära för allmännyttan är att bygga och förvalta, inte
plocka ut pengar. Genom att öronmärka pengar så spelar det ingen roll.”
”Underhållsfonder är bra för alla. De som är ekonomiskt starka har redan pengarna. För
dem med svag ekonomi kan det vara bra att kunna öronmärka för ett visst ändamål.
Skötsamma fastighetsägare kan upprätta detta ändå.”
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Vad gäller avsättningens storlek så ser inte Arnold något problem med det. ”Det är bara att ta
in offerter på vad det kostar att reparera och sedan har det som underlag. ”Men det är tre
bitar som måste gå ihop vilket är vilja, kunskap och skattesystemet för att kunna jobba med
underhållsfonder.” Sedan en förutsättning att när fastighetsägarna använder pengar så ska
dom förhandla med hyresgästföreningen. ”Eftersom hyresgästerna är med och betalar så vill
dom också ha inflytande. Exempelvis vid ny takläggning.”

BILAGA 4 Intervju med AB Familjebostäder, Stockholm
Jannike Siljan, controller
På frågan om underhållsfonder kan vara ett bra sätt för att finansiera underhåll och utjämna
kostnader över en längre tid så menar Jannike att räntor och amortering vägs upp mot drift
och underhåll och man får en ”badkarskurva.” (Jannike illustrerar med en bild som visar en
kurva med räntekostnader och amorteringar, driftkostnader, total kostnader och hyresintäkter.
Sedan fördelar hon in närande och tärande fastigheter med syftet att visa fastigheters livscykel
för hela fastighetsportföljen) Se figur nedan:

Figur 9 Exempelbild, fastighetens livscykel

Så hon menar att det är redan uppvägt. ”Men hade du bara haft en fastighet så kan det bli
svårt med det här resonemanget närande och tärande. Nu har vi inte bara en utan vi har 500
och dom skall vara bra fördelade. När man pratar om eftersatt underhållsberg så är det väl
att man inte har en bra fördelning vad gäller fastigheter utan då har man en koncentration av
alla fastigeter och rätt som det är, även om man haft goda år där alla var närande och sen
helt plötsligt så befinner sig alla på tärandesidan.” Men så har inte vi säger Jannike. Räntor
och amorteringar är högt i början när vi precis har uppfört huset och i början har vi också
mycket lite i underhållskostnader eftersom allting är så nytt och vi har också lite mindre på
driftsidan då våra fläktar och allting är nytt och fräscht säger Jannike. ”Vi behöver inte gå och
trimma det hela tiden men sen så sakteligen så växlar det här så sen när fastigheten har ett
antal decennier på nacken då är det ju inte så mycket amorteringar och räntor längre. Men
däremot underhåll och drift.”
Vi bygger jättemycket nytt och det gör att dom fastigheterna har jättebra driftnetton säger hon.
”Dels nyproduktionen, den har högre hyror för att vi gör ju en investeringskalkyl när vi går in
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i byggprocessen. Våra byggkostnader och markinköp och allt som hör därtill ska kunna
räknas hem med den här hyresintäkten.” Om det inte gjorde det, om vi byggde utan att
projektet gick ihop då hade ju övriga beståndet finansierat det menar Jannike. ”Men nu ska det
på något sätt finansiera sig själv över den livstid man räknar att den har.” Det gör att dom
har bra driftnetto i början, och det måste dom ha för att vi skall kunna sköta våra betalningar
säger Jannike. ”Sen när något blir tillräckligt gammalt det är ju då man får gå in och göra en
total ombyggnad, och då är det ju inte underhåll vi pratar om utan då är det verkligen total
ombyggnad.” Då får man ju tomställa huset och bara blåsa ut allt menar hon. ”Sådana har vi
inte många, det är inte ens ett handfullt objekt utan det är färre i vårt bestånd som man gör
totala ombyggnader på.” Då transporteras fastigheten till sin början av livscykeln igen och då
ska det projektet räkna ihop sig igen säger Jannike. ”För då skall ju det som du går in och gör
finansieras i det projektet.” Men då pratar vi ombyggnad och inte planerat underhåll. Det får
man ju skilja på. Men då också att man tänker på den här portfäljen sen då, att några är
närande och några är tärande men det varierar över tiden menar Jannike.
”Familjebostäder jobbar med HLU, hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll, och sen är det ju
många bolag som kör VLU, valfritt lägenhetsunderhåll.” HLU styr ju hyresgästerna över
förklarar Jannike. ”Så då har man så att när det är dags för en ny underhållsåtgärd i
lägenheten, man har ju vissa intervall när man skall byta vissa saker. Avstår hyresgästen för
att få det underhållet gjort då får dom istället en rabatt på hyran. Det är bara det inre
lägenhetsunderhållet som det gäller. För en hyresgäst får inte styra för när taket skall läggas
om.” På frågan om underhållet skall finansieras genom hyran menar Jannike. ”Det gör det ju,
det är ju vår enda intäkt, vi har inga andra intäkter än hyran. Så det finansieras alltid via
hyran.”
På frågan om höjda hyror för att finansiera underhållsåtgärder menar Jannike att det inte blir
en stor kostnad direkt som jag anförde i min frågeställning. ”Så som jag har uppfattat det här
så är det så att man genomför stambyten och man ger hyresgästerna möjligheten att välja om
man skall få ett nytt kök. Badrummet får man ju när man byter stammarna för man bilar bort
allt befintligt. Men köket däremot det genomför man inte om man inte vill ha ett nytt kök. Men
om man då väljer att göra det får man ju ett hyrespåslag men då har man också avropat det
underhållet.”
Vårt underhåll, den enda intäkten vi har är alltid hyran och det är hyran för hela portföljen
säger Jannike. ”Så om det här är vår fastighetsportfölj(refererar till bilden) då kan man ju
säga att, om man bara tänker på det som ligger med i driftnettot, om vi tänker bort räntor och
amorteringar. Då kan du dela in i närande och tärande fastigheter.” Då är det ju dom som
har en väldigt stor andel positivt driftnetto som bidrar med dom perioden när några andra är
tärande fortsätter hon. ”Men under en livscykel på femtio år så vandrar dom ju om vartannat,
fram och tillbaks. Så det är ju inte så att det alltid är samma fastighet som alltid ligger och
har ett bättre driftnetto än dom andra.”
Vad gäller redovisning av underhållsfonder så anser sig Jannike inte kunna svara på då hon
inte är påläst på det. Men det är inget hon tycker Familjebostäder efterfrågar. ”Vi har inga
problem med underhållet som det är idag. Utan det skulle väl vara för att synliggöra en del
av det.”
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Jannike talar om problematiken kring avbefolkningsbygder. T.ex. i Stockholm har man
inflyttningar i och det finns många andra städer också, men i avbefolknings byar då utarmas
den kommunen på kommuninvånare men det finns fortfarande mängder med hus berättar hon.
T.ex. hyreshus och bostadsrätter runt om i stan. ”När det utarmas på befolkning så blir det ju
bara svårare och svårare att få allting uthyrt. För tillslut blir det ju väldigt mycket tomt.”
Dom här tomrummen gör att det kan sitta en hyresgäst ensam i ett helt trapphus med alla
andar lägenheter runtomkring tomma säger Jannike. ”Tillslut är det ju så att det är jättedyrt
för en fastighetsägare att bara ha någon hyresgäst hit och dit i ett hus. Så en vacker dag
måste man bestämma att nu måste vi flytta er till dom andra tomma lägenheterna här borta
för nu skall vi riva det här huset.” Då är det ju så här vad är det man kan styra över i den
kommunen jo det är kommunens eget bostadsbolag menar hon. ”Det är dom fastigheterna vi
kan riva.”
Bostadsrättsföreningarna i dom kommunerna har precis samma problem, men ännu värre för
dom har ingen fungerande marknad för lägenheter så dom har inte ens någon kapitalinsats
utan dom fungerar i praktiken som hyreshus berättar Jannike. ”Sen kämpar man för att få
hyresgästerna till sig. För det du alltid måste ha täckning för är ju dom här kostnaderna för
el, varmvatten osv. Varje krona du får där gör ju att du lättare kan betala din räkning till den
leverantören. Och då blir det en dragkamp.” Hon tar Hedemora som exempel där dom fick
sänka månadsavgiften jättemycket för att iallafall få hyresgästerna till sig. ”När du har börjat
med det, att sänka, då har du ingenting att underhålla för.” Absolut ingenting, för du har inte
ens din intäkt kvar som du en gång hade säger hon. Återigen vad är det kommunen där kan
styra över, jo de kan styra över sitt egna fastighetsinnehav berättar Jannike. ”De kan inte
tvinga en bostadsrättsförening att riva sitt hus. Utan man kan riva sitt eget.” Det huset kan då
vara i ett mycket bättre skick än ett annat bostadsrättshus fortsätter hon. Min tidigare fråga var
om Jannike trodde att arbetet med underhåll sköts bättre i bostadsrättsföreningar, som har
underhållsfonder. Men med denna redogörelse så menar Jannike att så är det inte.
En följdfråga blir hur det ser ut i Stockholm som har bättre förutsättningar vad gäller
befolkning och hyresgäster. Jannike menar på en sådan marknad bör du ju ha en god soliditet.
På den här marknaden då har du ju den unika förmånen att vara en het region och att det fylls
på med folk fortsätter hon. ”Då har man ju inte den uppenbara affärsrisken.” Jannike säger
att Familjebostäder har en väldigt bra soliditet. ”Det innebär ju såklart att man kan låna,
därför att det soliditeten uttrycker det är ju hur mycket ytterligare risk man vågar ta.” Man
brukar prata om hävstångsformeln säger hon. ”Via den då kan man ju tolka hur mycket man
kan ta i risk i form att räntor sticker iväg åt olika riktning som är mindre förmånligt eller så
att man har en stor affärsrisk.” Jannike menar att en stor affärsrisk i det exemplet med
Hedemora är ju en enorm affärsrisk att ditt kundunderlag ständigt minskar.
När det gäller underhållsplaner så berättar Jannike att de jobbar med planer på tre års sikt där
man tar fram underhållsplaner för beståndet. ”Men egentligen tycker jag man nog får fokusera
mycket på att man har en portfölj med fastigheter, för det är det som gör att man hela tiden
har råd att underhålla.” Därför att dom befinner sig då i olika skeenden så alla behöver inte
samma underhållsinsatser samtidigt menar hon. ”Det är det som gör att man har en styrka.
Lite förenklat kan man ju säga att dom hjälper varandra vid olika tidpunkter att se till att
beståndet är bra underhållet.” Något år så får någon fastighet någonting och sen får inte den
på ett tag utan då får nästa berättar Jannike. ”Då har vi förenklat bilden.” På tre års sikt har vi
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koll då på vad som behöver göras, men detaljkollen har vi på ett års sikt säger hon. ”För den
tar man hand om vid budgetläggningen varje höst. Den läggs lokalt utav dom som jobbar
nära husen. Fastighetsskötarna och fastighetsförvaltarna. Dom hjälps ju åt.” Då har vi,
resultat och balansräkningen, den är ju en historisk bild men vi gör ju en tre års budget här
centralt vad vi tror att vi kommer ha för intäkter och kostnader dom kommande åren berättar
hon. ”Den gör vi på tre år också.” Där ser ju vi hur mycket vi har råd att underhålla för säger
Jannike. ”Sen delar vi ut den på våra distrikt. Sen får distrikten fördela ut den pengen på
objekten som är där.”
Vi delar in i drift, reparationer och underhåll säger Jannike på frågan hur hon definierar
underhåll. ”Drift är ju media försörjning. Det är vad vi behöver i värme, vatten el.”
Reparationer är felavhjälpande underhåll, droppande kranar menar hon. ”Det andra är
planerat underhåll. Underhåll är ju allt mellan himmel och jord. Ex, renovering av tvättstuga,
hissrenovering, byte av dagvattenledning, fixa till gårdsbjälklaget. Ordna med ventilationen.
Lägga på taksäkerhet. Trapphusrenovering. Byta kök, måla plåttak. Vi har dessutom fått
jättemycket extra pengar till underhåll. Det finns absolut inga problem när det gäller
underhåll.” Vi är med i Svensk fastighetsindex berättar Jannike. ”Där benchmarkar vi oss så
vi ser hur mycket vi underhåller. Eller inte bara underhåll, vi benchmarkar oss på alla
kostnader.” Från vårt förra bokslut är det nyckeltal för vårt underhåll 207 kr/kvm förklarar
hon. Dom andra kommunägda bolagen som vi jämför med i det här indexet lägger ut 167
kr/kvm. Vi lägger ut 40kr mer/kvm och vi har en och en halv miljon kvm. Dom privata
fastighetsbolagen dom lägger ut 113 kr/kvm säger hon. Vi är ju ett bolag då som jag sa har bra
soliditet och vi har en bra ekonomi menar Jannike. Det gör att vi också kan ta mycket i
resultaträkningen.
Men om vi åter igen går tillbaks till mitt exempel med Hedemora eller alla orter med
avfolkningsproblematik där blir det ju så att du har inte lika stark resultaträkning, därför att du
har helt plötsligt mycket hyresbortfall säger Jannike. ”Då blir ju din intäkt mindre och mindre
men din kostnad på drift och underhåll, tomträttsavgäld och fastighetsskatt blir ju också lite
mindre eftersom det inte är lika många som använder varmvatten och el men du har ju också
mycket fastighets el i trapphus och annat som står och brinner trots att det inte är någon som
bor i lägenheterna.” Så du tappar mer än vad du sparar. Det gör ju då att den enda posten du
har att ”leka med” för att få kvar pengar att betala dina räkningar på amorteringar och räntor
det är att dra ner på underhållet förklarar hon. Underhållet är ju det enda som inte automatiskt
trillar ner i brevlådan. ”Men vi är inte i den sitsen alls.” Så vi kan ta upp saker som underhåll.
Vi klarar vår resultaträkning. ”Men dom bolagen då som är på en sån markad och inte klarar
det här dom tenderar ju att aktivera underhåll dom vill hela tiden se det som en investering
och bara skriva av lite varje år sen. Det är ju inte alltid säkert att allt de aktiverar borde
aktiveras.”
På frågan om Jannike tror att Familjebostäder kommer jobba med underhåll på annat sätt i
framtiden säger hon: ”Jag har ofta hört att man pratar om den här underhållsfonden där
hyresgästen har en summa pengar som man kan använda till olika saker i det inre
underhållet. Men det är ju inte den underhållsfonden du pratar om utan det här är en annan.”
Men det är mer för att vi vill göra en utveckling av vårat HLU säger Jannike. För vårt HLU är
jätteuppskattat av hyresgästerna. ”Sen har vi också mycket tillval och tillval kan man lägga
beställningar på vad man vill ha gjort och få det på hyran sen då.” Om man vill ha något
utöver det som faktiskt ingår säger Jannike. ”Vi funderar ju mer på att hur man kan se till att
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tillgängliggöra och kunna presentera jättebra vad vi har gjort på våra fastigheter.” Det är
mer sådana frågor vi funderar på när det gäller underhållet. Vi har underhållet i våra
fastigheter bra och det är ”up to date.” Men det är mer det här med personalomsättningar så
hur ser vi till att få det här till ett struktur kapital, hur ser vi till att få ett bra datasystem menar
hon. Där folk kan gå in och jobba med och läsa på vad man gjort historiskt. Mer sådana
analyser och på den fronten. ”Det är mer verksamhetsstyrningen.”
På frågan vilket system Familjebostäder använder så berättar Jannike. ”Jag jobbade på
bygganalys innan och då gjorde vi ett besiktningsprogram på Micasa fastigheter. Då
inventerade vi också mycket system. Det finns väl en 10-15 underhållsprogram på marknaden
och man kan säga att det finns en allergi i den här branschen mot underhållssystem.” För att
många tänker på dom här underhållssystemen som fanns för 20- 30 år tillbaks i tiden och då
fanns det system som automatiskt ”spottade ut” arbetsordar. ”Efter 10 år poppade den här
åtgärden upp och efter 20 år den. Riktigt så där funkar det ju inte säger Jannike. Det finns ju
inte ett exakt datum när allting bara tar slut utan man vet ju på ett ungefär sådär. Sen kan det
ju vara något oväntat som händer. ”Nu gick den dagvattenledningen sönder då måste vi ju
rusa dit och laga den och då prioriterar vi bort något annat.” Till slut med dom här
jättesystemen, för dom som köper in dom är ju oftast stora fastighetsägare, så då har man
mängder med fastigheter och att det då bara kommer ut sådana här arbetsordar förklarar hon.
”Tillslut var det ju ingen som hade förtroende för dom.” Så man slutade att jobba i system. Då
brukar man prata om att det var frekvensstyrda underhållsprogram och nu idag när vi körde
det här besiktningsprogrammet på Micasa så sa vi det att vi inte vill ha ett frekvensstyrt utan
ett behovsstyrt underhållsprogram säger Jannike. Då ser man inte att en dator skall sitta och
räkna matematik och bara spotta ut det där utan då skall man ta tillvara på kunskapen hos
fastighetsskötare och förvaltare. För det är ju dom som kan sina objekt menar Jannike. ”Det är
dom som vet hur man bör prioritera.” Då är det dom som i verktygen skall lägga in dom här
planerna och planera. För dom har ju erfarenhet och kunskap berättar Jannike. ”Man behöver
fortfarande ett stödsystem så att man har en gemensam databas för det blir farligt när det
ligger massa Excelfiler bara hit och dit. Men det skall vara kunskapsbaserat. Inte bara
automatisk automatik.” Så det är klart vi jobbar och funderar kring det, men det blir ju mer
verksamhets planeringsfrågor då snarare än hur hinner vi med underhållet i husen menar hon.
När det gäller frågan hur Jannike ställer sig till underhållsfonder om det skall införas eller ej
så kan hon inte svara på det. ”Jag kan inte svara på det, jag kan inte problematiken med det.”
Jag kan bara säga så här att är det en del av det egna kapitalet och det då inte är likvida medel
utan det snarare handlar om vad man har för soliditet då har inte vi några sådana problem idag
säger Jannike. ”Vi har redan en god soliditet och vi har redan ett jättebra driftnetto som gör
att vi kan mäkta med och genomföra våra stambyten.” Vi har heller inte så mycket bostäder i
miljonprogrammet berättar hon. ”Det är mest svenska bostäder och dom andra syskonbolagen
i samma koncern.” På frågan vad hon tror har lett till det eftersatta underhållet idag för vissa
företag menar Jannike. ”Man har ingen bra portföljblandning, allting är koncentrerat till
samma period. Du hade ju egentligen velat ha ett bestånd som inte är koncentrerat till samma
period.”
Jannike har också tidigare jobbat på SABO. Hon menar på att för SABOs del så är det så
många bolag man företräder. ”Det är ju 300 och man är på vitt skilda marknader och då
pratar man ju för väldigt många olika bolag och helt olika affärsrisker och affärsrisken
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betyder jättemycket.” Hon menar också att dom bolag som har mycket outhyrt, dom har svårt
att hinna med sitt planerade underhåll.

BILAGA 5 Intervju med Vasakronan AB, Stockholm
Peder Samuelsson, hyresförhandlare,
Peder berättar hur Vasakronan jobbar med sitt underhåll. ”Varje år ser man ett behov, eller
försöker man se ett behov av vad som behöver göras i fastigheten. Då lägger man en budget
efter det. Man ansöker om pengar till det helt enkelt.” Sen är det ju högre upp där man
beslutar om hur mycket pengar man kan tilldela och gå med på för dom som nu skall driva
dom här projekten säger Peder. Han menar att exempelvis kanske ett tak behöver bytas till
nästa år, då lägger man en summa på det, typ att det skulle kosta 200 000. Så antingen får man
ju det eller så får man det inte. ”En sak som tak det får man oftast pengar för, det måste ju
bara göras för att det inte skall regna in.” Men sen kan det ju också bli som jag ser att man
kanske upptäcker nu direkt, det kanske har kommit ny personal som säger att detta taket
måste göras snarast. Annars kanske vi kommer få en stor allvarlig skada som kostar enorma
pengar berättar Peder. Då får man skriva ett PM om det och lämna upp till högre chefen får vi
dom här 700 000 för att göra det här. ”Antingen får man då ett ja eller nej.” För PM gäller
sånt som kommer hastigt som inte är med i budgeten säger Peder.
Sen tittar man ju stort över vad man behöver göra och önskar pengar för det helt enkelt, det är
så det går till, säger Peder. På frågan om underhållsplan säger han att Vasakronan har en plan
för i alla fall 3 till 5 år framåt som man försöker följa men den behöver kompletteras ibland.
Vi kanske säger att vi kan vänta ytterligare 5 år med den åtgärden, man prioriterar om menar
Peder . ”Man följer det ju inte slaviskt men man ser ju att om 3 år måste vi ta det här taket
annars kan det hända någonting, då lägger man in det i en längre tidsplan.”Avsättningarna
till underhåll ligger i budgeten, det är dom avsättningarna som görs. På frågan om det finns
något system för underhåll så säger Peder att det är den tekniska avdelningen, teknik och
service avdelning som bara jobbar med det här med underhåll i fastigheterna. Jag jobbar mer
övergripande och förhandlar t.ex. hyror med hyresgästföreningen. Så det är den tekniska
avdelningen som kan det menar han.
Underhållsbudgeten sker på 3 till 5 år och periodiskt återkommande, det är inte så vanligt att
vi gör säger Peder. ”Utan jag tycker det är mer ett löpande underhåll som vi gör.” Man lägger
in budgeten för 3 till 5 år framåt och man har då en grund menar Peder. ”Man vet att om 4 år
så kommer en peng läggas in eller budgeteras för att byta dom balkongerna t.ex. Så att det
inte blir som en chock.” Sen kan det ju hända, något som hände i Hagalund t.ex. att garagen
för 440 lägenheter, jättestora garage under fastigheten, till slut började läcka så mycket vatten
ner i garaget så vi var tvungna att köra igång snarast möjligt med dom här garagen berättar
Peder. I detta fall tror Peder att man hade lagt in garagen i en långtidsplan men sen brast dt
mer och mer, fortare än man kunde ana, då måste man ju in tidigare. ”Det är mycket levande
saker så det går ju inte spika precis. Det är ju samma när det gäller, hur mycket pengar ska vi
lägga på underhåll i lägenheterna. Hur ska jag veta det hur många det är som ringer och vill
reparera från år till år? Det finns ingen möjlighet utan det är en gissning man gör, man tittar
även på föregående år.” Har vi gjort av med 200 000 på ett område året innan så kanske det
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rör sig om ungefär samma summor nästa år, men det är bara en gissning säger Peder. ”Det är
det som är skillnaden, på sådan gissar man mycket, men däremot om det gäller tak eller
garage då vet man ju och kan ta in pris på just det för att veta hur mycket pengar som
kommer gå åt.” Det måste man göra skillnad på tycker Peder.
När det gäller hur man beräknar tidsintervallen för olika underhållsåtgärderna säger Peder att
för ytskiktsrenoveringar hade man tidigare kanske var 12:e år man fick målat eller tapetserat.
Sen höjde man det till var 15:e år. Men för cirka 10 år så gick man ut och frågade
hyresgästerna vad dom prioriterar mest. ”Vill ni ha det här var 12:e år underhållet eller vill ni
istället att hyrorna ska hållas nere i motsvarande mån.” Det här med att hålla nere hyrorna
fick en majoritet berättar Peder. Det innebär ju inte att vi inte gör något underhåll, tvärt om.
”Vi gör ju en hel del men inte med 12 års intervaller.” Då får man räkna med längre
intervaller när det gäller ytskikten, mattor och liknande inne i lägenheten.
Det som jag pratar om nu säger Peder det är dom frågorna som kanske jag har hand om. Då
kan hyresgästerna ringa och säga, nu vill vi ha en ny matta. ”Då gör jag en bedömning från
gång till gång. Det finns inget knivskarp hår man gör det på utan det kan vara allt mellan 12
till 25 år egentligen.” Vi vet alltid vad och när saker är gjorda berättar Peder. Det kör vi
fortfarande med. ”Vi får in fakturor när arbetet är utfört sen jämför man det med
beställningen och så knappas det in i vårt datasystem.” Så när vi ska svara hyresgästen till
nästa gång vad som har gjorts, så vet vi exakt när det är gjort säger Peder. Han menar att det
sker efter hyresgästernas behov. Sen är det många som önskar tätare underhåll många gånger.
”Vi har ju inte så att en hyresgäst kan ringa och säga nu vill jag ha målat och tapetserat kan
ni lägga det på hyran, det har vi inte. Utan det ingår i vårt underhåll och vi gör ju som sagt
underhåll.” Om vi går in på vitvaror, badkar, toalett, kyl och frys och liknande. Där har vi
heller inte som vi hade förr säger Peder när man böt var 17:e år. ”Hyresgästen har rätt att
kräva att allting fungerar. Sen kanske man gör den bedömningen att en spis som är 19 år
gammal och reparatörer tittar på den och säger att det kostar 2000kr att laga den där spisen.
Då gör man den bedömningen att det är lika bra att byta ut spisen.” Men kostar det 300kr att
laga den här spisen då gör man det och kanske tänker att den skall hålla 3 år till menar han.
”Men hyresgästen har återigen rätt att spisen skall fungera fullt ut. Däremot har vi inte så att
man kan ringa och säga nu vill vi ha en ny kyl och frys. Det är det många som gör.”
På frågan om den redovisningsmässiga delen hur underhållsfonder skulle kunna redovisas
säger Peder att det kan han inte svara på. ”Det är en fråga för ekonomerna som som måste
svara på, jag har ingen aning.” Frågor om avdrag och liknande har ekonomerna hand om
säger han.
Peder refererar till bostadsrättsföreningarnas underhållsfonder på frågan om hur man skulle
kunna beräkna avsättningens storlek till underhållsfonderna. ”Dom gör ju avsättningar till
underhållsfond, dels yttre underhållsfond och sedan för inre underhåll. Jag bor ju själv i
bostadsrätt och då fick jag 40kr i månaden till inre underhållsfond, så kanske om 10 år kan
jag köpa spis för dom pengarna.” Sådana fonder har ju inte vi för hyresrätter, men just för
bostadsrätter finns det sådana fonder säger Peder.
På frågan om det är rätt att höja hyror för underhållskostnader säger Peder att det kan ju vara
det, när jag förhandlar med hyresgästföreningen så kan jag få frågan att ni kan få lite högre
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hyreshöjning om ni gör mer underhåll typ i lägenheterna. Så det kan hända att vi för den
diskussionen. ”I dom här fallen som vi pratar om så var det så lite hyreshöjning vi skulle få
extra för vilket skulle kunna totalreparera 2-3 lägenheter i ett område där vi har flera hundra
lägenheter.” Återigen vi gör ju hela tiden underhåll i lägenheterna men kanske inte i den
mängden och storlek som många hyresgäster önskar berättar Peder. ”Det är ju lite så att vi
har ju mest gamla fastigheter. Sen har vi några fastigheter som är byggda på 90-talet. Oftast
är det ju hyran i dom äldre fastigheterna avsevärt lägre än dom nyare. Det är en ganska stor
skillnad på hyrorna.” T.ex. har vi nacka strand berättar Peder. Där är ju hyrorna avsevärt
högre för dom är byggda på 90-talet än kanske dom vi har ute på Lidingö och Danderyd och
liknande ställen, det är en klar hyresskillnad. ”Där gör vi också mer underhåll, uti nacka
strand eftersom där betalar dom så mycket i hyra.” Det har blivit så lite grann. ”Men ändå är
det en prövning varje gång. ” Det har ju lite att göra med hyresutfallet säger Peder. Dom
hyreshöjningarna sista åren det är ju det som täcker vanliga ersättningar för höjd el, vatten
eller höjd sopavgift, allmänna höjningar som är i samhället.
På frågan om Peder tror att bostadsföretagen kan ha den ekonomiska möjligheten att avsätta
medel så tror han att det varierar. ”T.ex. förorter som inte har så stor status där tror jag att
det kan bli ganska svårt eftersom dom kan inte höja hyrorna mer därute eftersom då har ju
inte folk råd att bo.” Det är en väldigt svår ekvation säger Peder. ”När det gäller Stockholm så
är det så hårt tryck så här är risken minimal att vi inte skall kunna hyra ut. Men vi har ju
ändå en motpart, vi kan ju inte höja någonting om vi inte har gjort upp det med
hyresgästföreningen.” Däremot jobbar vi mer och mer med tillval berättar Peder. Att folk kan
lägga till om dom vill ha en säkerhetsdörr, andra köksluckor, köksbänkar, bänkbelysning. Att
man då mot ett hyrestillägg har möjlighet att få det. Vi säljer väldigt mycket säkerhetsdörrar
och köksluckor. Då får man t.ex. en hyreshöjning för det som sitter kvar för alltid. Det är ju en
standardhöjning vi gör menar Peder. ”Vi jobbar mer och mer med sådant, och det är ju ett sätt
att vänja hyresgästen, den blir mer attraktiv. Du själv kan påverka din lägenhets standard.”
Så det kommer mer och mer det här med att man med en klar förbättring kan få det på hyran
säger Peder. Vi ska ju självklart hålla en viss standard, men vill man ha det där lilla extra, och
det blir mer och mer sådant man tittar på. Framför allt i dom områdena där hyran är relativt
sätt låg förklarar Peder.
Man måste också känna av som hyresvärd säger Peder. Man kan ju inte lägga på för mycket
för då kanske lägenheten blir så pass dyr och det blir svårt att hyra ut den. Även det är ju svårt
att tänka sig i Stockholm idag. ”Men sen t.ex. i Nacka strand där hyrorna är relativt höga där
kan man ju säga att vi kan inte lägga på mer för då blir dom för dyra. Men åt andra sidan så
kan vi ju vända på det och säga att dom har ju ganska billiga luckor och ytterdörren kanske
inte det är så hög klass på. Då kan då få en hyreshöjning på 120kr.” Då kan ju dom tycka att
då höjs ju statusen på hela lägenheten, det blir en helt annan lägenhet. Peder tycker att om
man skall ha en underhållsfond så skall den vara knuten till fastigheten. ”Det är tryggare på
något sätt.”
Han anser också att den stora bidragande faktorn till det stora underhållsberget i Sverige är
Miljonprogrammet. ”Eftersom man skulle bygga så mycket som möjligt under så kort tid så
många gånger blev inte kvalitén så bra. Det var ganska dålig kvalité på mycket.” Det var nog
en grej till det. Känslan är att det dom byggde på 40 – och 50 talet var bättre kvalité. Det
känns gedignare menar Peder. ”Vi har ju många fastigheter som är byggda under 50-talet och
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början av 60-talet. Där har vi ju inte bytt stammar ännu, det håller ovanligt bra i jämförelse
med nyare. ” Sen kanske man inte har underhållit så bra under årets lopp. Det är en blandning
utav det. ”Man ska ju inte generalisera men i de flesta fall så sköts ju trots allt de fastigheter
dom blir bostadsrätter bättre, dom har mindre skadegörelse, förstörelse. Dom sköts bättre än
en hyresrätt, det är ju ett faktum helt enkelt.”
Vi hade så i Uppsala tidigare att vi gick in efter visst antal år berättar Peder. ”Men ville man
inte ha något gjort då fick man ett avdrag på hyran. Men det har tagits bort och fler och fler
tar bort det.” Sen när det gäller tillägg så är ju inte det vanligt underhåll utan det är för att
höja standarden i lägenheten säger Peder. När man får en högre standard får man betala för
den menar han. ”Än så länge är det ju så att får du målat och tapetserat eller ny matta så får
du ju ingen högre hyra. Det ingår ju i hyran att vi ska underhålla lägenheterna.” Peder tror
att på lång sikt kommer det bli mindre inre underhåll. ”Däremot satsar vi mycket på att det är
fräscha trapphus, tvättstugor. Vi har kommit överens med den lokala hyresgästföreningen att
vi ska bygga om lite halvsunkiga tvättstugor till toppmoderna tvättstugor.” Då har vi också
fått en liten hyresförhöjning säger Peder. Det är alltid mycket populärt.
När det gäller vilka åtgärder som syftar till underhåll så menar Peder att reparationer är
någonting du lagar. ”Om en kran går sönder eller en packning går sönder så lagar du ju den.
En toalett kan gå sönder och då lagas den. När vi gör något nytt exempel målar eller byter ut
en hiss eller byter ut ett tak, det är underhåll. När det gäller stammar så byter man ju ut dom
så då blir det underhåll.”
För att hålla underhållet i schakt anser Peder att man skall ha en långsiktig plan hela tiden.
”Man lägger en budget och planerar för det hela tiden. Sen att man är så företagsam i varje
företag att man ser att man måste göra saker och ting innan det är för sent. Sen måste man ha
ett så pass stabilt ekonomiskt företag så att du kan göra det här också.” Grundtanken är ju att
vi vill ju självklart tjäna pengar, annars är det ingen som vill ha fastigheter. Men allt ska ju
vara rimligt menar Peder. ”Man kan ju säga att när vi hyresförhandlar så talar man om att vi
vill göra det och det, men för att vi skall kunna göra det så måste vi också ha den
hyreshöjningen och det är det man förhandlar om.” Det har ju inget med underhåll att göra
men vi jobbar ju mycket med något som heter aktivbo berättar Peder. ”Man går ut och frågar
alla hyresgäster i vårt bestånd eller varannan hyresgäst kan man säga varje år och frågar
ungefär 100 frågor. Sen görs en sammanställning på det vilket är oerhört intressant. Sen får
vi gå igenom med vår personal om vad det är som är bra och vad är det som inte fungerar.
Det är också en form utav underhåll tycker jag.” Där jobbar vi oerhört mycket med det här
rent och snyggt, det är en evig strid. ”Trygghet har blivit en stor fråga idag för hyresgästerna
som inte var lika högt prioriterat för bara 10 år sedan. Trygghet kan ju ibland stå för att du
bara sätter in en säkerhetsdörr men det är det inte.” Trygghet är att man har bra
grannsamverkan, att lampor fungerar i ett område, att du inte har stort buskage på olämpliga
ställen, det finns många aspekter på trygghet menar Peder.
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BILAGA 6 Intervju med Bygganalys AB, Stockholm
Sofia Widsell, byggekonom, Ulf Gustavsson, byggekonom och Anders Kivijärv, VD,
Ulf och Sofia jobbar som konsulter och genom uppdrag från kunder kan dom vara med på det
initiala underhållsarbetet enda fram till verkställandet. De har jobbat med bl.a. Nacka
kommun och Micasa. På Nacka kommun arbetade dom med ett stort underhållsprojekt. Hur
behovet såg ut, för förskolor, skolor, äldreboende m.m.
För att ta reda på underhållsbehovet anlitades besiktningsmän från andra konsultfirmor som
var specialister på sina områden. En på installation, en på hus en på mark och en på tak. Så
fick dom åka ut och besiktiga sin del av alla byggnader berättar Sofia. ”Det var dom som
prissatte, satte intervaller och när det behövdes göras. Sen fick vi sammanställa
informationen. Att skicka ut en förvaltare som skall titta på allt skulle inte bli samma nivå
som när vi skickar ut specialister som kan sitt område.” Så löste vi det där och så gjorde vi på
Micasa också säger Sofia. Ofta är det i dom här fallen så är det stora bestånd och ganska kort
tid så då gäller det att in med team eller två, sen sitter vi som samordnande projektledare. Så
det blir ut med ”gubbar” och så är det fullt med möten och sen styr vi ihop det där tilläger Ola.
På frågan hur företagen finansierar så säger Sofia att dom får en budget, som dom sedan
sänker. ”Det blir mycket politiskt. Praktiken och politiken hänger inte alltid ihop. Sen hittar
dom på lite och saker som investeringar istället för planerat underhåll för att få upp lite mer
av det, för då blir det inte samma konto.” De vill krypa undan lite grann, inte för mycket men
dom försöker säger Ola. ”För vi hade ett underhållsbehov på 45 miljoner per år. Närmsta 14
åren och dom får ungefär 30 miljoner. Så sänker dom och så har dom räknat med att i snitt så
har dom väl cirka 10 miljoner per förvaltare. Mer hinner inte varje förvaltare med anser
dom.” Man kan väl säga mellan 20 och 30 miljoner årligen. Så om vi säger 30 miljoner så var
ändå behovet på 45 miljoner. Så fattas det ju pengar oavsett.
För definition på underhåll så berättar Sofia att dom sa att minsta åtgärd skulle vara 50 000kr.
För man tyckte att under det så är det oftare drift. ”Det var ett eget sätt för att underlätta för
besiktningsmännen framförallt.” Så ville ju också Nacka kommun som det då gällde att vi
skulle göra för att det skulle vara hanterbart menar Ola.” Sen är det så dom tänker också i
deras organisation. Sen är det möjligt att väldigt mycket går på driften, den löpande driften.
Ibland går lite för mycket där, men det kan bero på för att dom är underbemannade. Det är
en organisation som är under utveckling och det kan bara blir till det bättre.”
Det är väl det som är också med hyresrätter menar Sofia att det som är invändigt, det är dom
boende väldigt snabba med att påpeka och gnälla på tills dom får det. ”Men för det som är
yttre det är säkert därför det hamnar efter för där det ingen som gnäller.” Vad gäller vad som
är löpande och periodiskt så menar Ola att periodiskt är mer investeringskostnader och
löpande det är mer driftkostnader. ”Sen gäller det att skilja på driften och vad ingår.” För att
bestämma tidsintervall på åtgärderna så berättar Sofia att dom hade några fasta punkter som
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var med på alla protokoll och det var målning av fasad och målning av fönster. ”Fasad låg
mellan 8-15 års intervall beroende på vilket vädersträck dom låg i. Dom hade uppfattnignen
att det slits mer i söder och väster där solen ligger på. Men förutom dom intervallen så var
det besiktningsmännen själva som hade uppfattningar.” Vad gäller besiktning av hus så hade
dom väldigt många åtgärder men dom gjorde några slags egna generella intervaller men sen
så jämförde vi mellan teamen för att få ungefär samma säger Sofia. ”När dom här experterna
hade gjort sitt så kollade vi ytterligare hur vi tycker att verkligheten ser ut och sen så har vi ju
förvaltarna som kan tycka till också, så det blir ju många kockar.” När vi startade upp det här
så satt dom och diskuterade och sa att det finns i princip två sätt att göra underhållsplaner
berättar Sofia. ”Antingen så gör man en generell 40 års plan där på dom här 40 åren så skall
allting vara med X antal gånger och då blir det ju bara rent teoretiska värden. Men det tyckte
dom inte var något bra uti Nacka utan dom ville ha en verklighetsbaserad som går ut på att
så här ser det ut idag. När kommer vi behöva göra dom här åtgärderna, och då la vi den på
15 år, längre än så kan det vara svårt att se. Det är ju redan nu svårt att se vad kommer
behöva göras om 15 år. Dom valde den typen.” Ska man göra en mycket längre
underhållsplan så menar Sofia att då måste man nästan ha mer generella värden, men då valde
vi att se vad är behovet idag dom närmsta åren.
Det finns mycket nyckeltal inom underhåll också säger Ola. ”40 år är ju ett klassiskt nyckeltal
för stambyten tak osv. Vissa typer av fasader också. Men idag som man ser på
miljonprogrammet, där skjuter man på ju på det, så det blir kanske 55 år. Det är inte bara
rost bölder på stammar utan det är t.o.m. hål och rinner rakt igenom och sen kommer man dit
och lagar med silvertejp.”
På frågan om dom anser att underhållsfonder borde finnas så menar dom att i teorin måste det
ju vara bra. ”Om man tänker genom åren som har varit så har dom nog säkert i snitt haft ett
underhållsbehov på 15 miljoner, det borde man ju kunna lägga av hälften iaf på en fond, alla
bostadsrättsföreningar gör ju så.” Nu anslöt även VD Anders Kivijärvi till intervjun. Vi
diskuterar lite kring hur man skulle kunna bestämma storleken på en avsättning till
underhållsfond. Anders menar att utifrån underhållplanen borde man få en uppfattning om hur
mycket pengar som behövs. Anders säger att det är ungefär som när man tankar en bil. ”Man
fyller tanken så att den räcker, så kör man så länge det räcker. Det är väl lite samma med en
fond. Man vet vart man skall åka och då vet man hur mycket pengar som behövs.” Storleken
på avsättningen borde ju styras utav underhållsplanen, hur mycket pengar som man behöver
framöver menar Anders.
På frågan om underhållsfonderna borde styras av maxbelopp så ställer sig Sofia frågande till
om det är ur ett skattemässigt perspektiv. Hon menar att som hyresgäst kommer du ju inte
betala hur mycket som helst, så det kommer inte att finnas hur mycket som helst att kunna
lägga på det här heller. Anders säger att man pratar om miljonprogrammet och att det är
eftersatt underhåll där. ”En förklaring då att man inte har fonderat tillräckligt med pengar så
det finns inte pengar till underhåll.” Han menar om man kan vända på det och säga det så.
Det betyder alltså att dom hyresgäster som bott där tidigare har haft för låg hyra fortsätter
Anders.
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Sofia anser att underhållsfonder bör vara knutet till fastigheten. ”Om det är bekostad med
hyror från de boende så måste det vara knutet till fastigheten. Om fastighetsägaren säljer en
annan fastighet och lägger in en vinst som underhåll generell då är det iof fastighetsägaren.
Men om man får en höjd hyra för att man skall ha underhåll så måste det följa med
fastigheten.” Sen kan man fråga sig så här säger Anders. ”Jag har bott där i två år varför ska
jag betala och lägga in pengar för en standard som man har skaffat först om fem år.” Sofia
tillägger att det är ju samma sak med bostadsrätter och att lite solidarisk måste man vara om
någon har betalat innan. Anders menar att i fastigheter där det bor folk som sköter om
fastigheten, då är det ju mindre slitage, än i andra fastigheter där det är väldigt hårt slitage.
”Dom som bor i dom fastigheterna som sköts och månar om den borde ju ändå ha någon
nytta med det, och fonden får en ekonomisk effekt av det. Då blir det lite bostadsrättstänk över
det. Om man hjälper till och tar hand om det så blir det biligare.” På något vis kan man hitta
ett system där menar Anders. ”Sen har man ju börjat titta på det här att dom som väljer att
inte ha omtapetserat där efter 7 år eller 10 år får något slag av premie, lägre kostnad.”
Anders menar att det är ett bra system det också.
På frågan om att höja hyror för att kunna finansiera underhållet så menar Sofia att, ”Det känns
som det är det sättet dom måste göra det på. Alla andra får ju betala för sitt eget underhåll så
det är ju inte så konstigt om hyresrätten också får göra det. Vad är alternativen? Vart skall
man annars ta det ifrån.” Men det är ju klart att alla som får höjda hyror vill ju inte ha det, så
är det ju alltid menar Sofia.
När jag ställer frågan om vilka faktorer som kan ha skapat det stora underhållsberget idag så
menar Anders att det är ju stora bestånd, det är enorma bestånd. Att avsätta pengar till årligt
underhåll det räcker nog många gånger inte till tillägger Ulf. ”Ska man då hålla hyrorna på
väldigt låg nivå vad ska man då ta pengarna ifrån.” Sofia menar att det var väl meningen när
man byggde dom husen att det skulle vara billigt och att man då inte tänkte så långt. Det är
säkert jättemånga faktorer som spelar in men att man byggde så mycket och att man fick
bidrag när man byggde dom. Man fick räntebidrag. Anders berättar om ränteläget var 10
procent så gick staten första året in och sa att första året behöver ni bara betala 2,5 procent i
ränta. ”Så 7,5 procent fick man i bidrag från staten och kapitalkostnaden fick man ju ner med
det där. Och att man byggde mer än vad man egentligen hade råd med tillägger Sofia. ”
För att jobba med underhåll på ett bra sätt i fortsättningen så ställer sig Sofia frågandes till om
bolagen har långsiktiga planer. ”Har man inte långsiktiga pengar så är det svårt att ha en
långsiktig plan.” Då borde man börja i den endan menar Sofia, att se efter behovet. ”Om man
hela tiden rycker ut och släcker bränder där det verkligen behövs så kan man aldrig bygga
upp någonting, och om det är det enda man har pengar till så blir det en ond cirkel. Det är ju
ingen idé att ha en plan för något som det inte finns pengar till och ingen idé att ha pengar
om det inte finns ett behov.”
På frågan om de tror att bolagen kommer ha den ekonomiska möjligheten att sätta av pengar
till underhåll så menar Ulf att någon måste ju ta ansvaret, det är ju fastighetsägarna
naturligtvis. ”Det är ju lätt att säga att kanske under många år har man betalat stor del av
hyresgästernas vistelse. Man måste helt enkelt börja, kanske också se över alternativa
boendeformer.”
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BILAGA 7 Intervju med AB Gavlegårdarna, Gävle
Ulf Egerfält, finanschef
Ulf tycker att idén om att införa underhållsfonder kan vara bra. ”För vår del vore det bra av
många olika skäl för vi har ju ca 7000 lägenheter som är byggda under miljonprogrammet.
Där behöver vi utföra mycket underhållsåtgärder i framtiden.” Hade vi då bakåt i tiden
kunnat fondera pengar för att lyfta in underhåll och investering hade vi haft en jämnare
fördelning av hyra, nu måste vi kanske höja lite mera för att kunna klara det här, vi har ett
visst underhållsbehov framför oss berättar Ulf.
Han menar att en aspekt med underhållsfonder är att man kan skapa ett jämnare kassaflöde.
Att kunna bygga upp fonder skulle vara tryggare för oss säger Ulf. ”Om vi säljer fastigheter
idag och får en rejäl reavinst så måste ju vi se till att göra av med dom pengarna under året.
Vårt avkastningskrav är 45 miljoner och det ska vi se till att pricka in. Om vi inte gör av med
reavinsten hamnar vi i en skattesituation.” Ulf anser att det vore bra om man kunde ta den och
lägga bort den ett tag och ta tillbaks den sen. ”Det är ju också så att om vi har sålt och fått en
stor reavinst så behöver vi göra åtgärder som är vettiga för hela reavinsten. Detta kräver
naturligtvis en god planering. Dessutom med tanke på vår storlek så påverkar vi
entreprenörsmarknaden i kommunen.” Gävles byggmarknad kanske inte mäktar med det
menar Ulf. Då får vi ju sämre priser, vi slåss ju på samma marknad som alla andra, då blir det
en överhettad marknad just då. Om man får den här reavinsten så kanske man skulle vilja
sprida ut den på 4 år eller någonting, då skulle ju underhållsfonder vara bra för oss säger Ulf.
På frågan om Ulf tror att andra kommunala bolag har medel till att kunna lägga undan till
underhållsfonder menar han att från hans perspektiv och nätverk uti landet som han befinner
sig i är det sådana som är ungefär i Gavlegårdarnas situation. ”Där finns det kanske
möjligheter att i vissa tillfällen göra riktiga avsättningar framför allt vid försäljningar, men
om man tittar på avflyttningsbygd, Hofors t.ex. Där det står jättemycket tomt, dom har ju
förmodligen inte musklerna att sätta av på samma sätt. Skulle dom sälja så skulle dom inte få
så mycket, det är inte så många investerare som vill gå in där.” Ulf tror att för dom spelar det
nog inte så stor roll.
På frågan om vad som händer med underhållsfonder vid försäljning så säger Ulf: ”Som jag
har förstått att en underhållsfond fungerar är att det berör bolagen och inte fastigheterna. Att
det ska följa varje fastighet verkar ju väldigt krångligt. Men jag vet inte hur det fungerat
historiskt.”
Utifrån beskattning så pratar Ulf om underhållsfond som att det borde bli en latent skatt.
”Man lyfter ju undan någonting som annars hade varit framme till beskattning. Då ska ju den
lyftas som skatt i resultaträkningen fast det är bara en fiktiv skatt det är inget man betalar.”
Så borde det bli menar Ulf. ”Det är ju en skattemässig reserv som man lägger åt sidan.”
”Deklarationsmässigt borde den vara skattebefriad, men det är ju trots det en tillgång som
ska värderas.” Jag frågar även Ulf om han tror att periodiseringsfond skulle kunna vara ett
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alternativ till fonden, men han menar att det inte är alls mycket man får sätta av. ”Sen får man
ju betala ränta på det också, vilket verkar vara ett försteg till att ta bort den.”
På frågan om underhåll skall finansieras av hyran så säger Ulf att, ”det är ju så att utan våra
kunder vore vi ju ingenting. Hade vi däremot haft underhållsfonder hela tiden hade man
kunnat få en jämnare hyreshöjning. För nu är det ju så att vi behöver underhålla våra
fastigheter.” Om vi behöver intäkter till det har vi två vägar att ta in pengar på, det är genom
hyror eller försäljning. Det är de sätten vi kan ta in pengar på, och för att vi skall kunna
hantera det här underhållsbehovet vi har framåt så måste vi höja hyrorna lite grann varje år.
”Sen har vi också taxehöjningar.” Underhållsfonder hade kunnat vara en bra hyresutjämnare.
Ulf säger att om man tittar på de bestånd som finns i allmännyttan så har nog hyrorna varit lite
för låga historiskt, för att man skulle kunna ha underhållit riktigt. ”Det ska ju finnas pengar
för att man skall kunna sköta om fastigheten och dom boende hela tiden.” Sen är det ju krav
på oss att vi skall vara effektiva och att vi skall använda dom här pengarna på rätt sätt,
självklart.”
På frågan om vilka åtgärder som avses till underhåll så berättar Ulf hur dom skiljer mellan
underhåll, reparationer och investeringar. ”En investering är det ju för det första alltid vid en
nyproduktion. En investering är också när man byter ut någonting i en befintlig fastighet, och
man får en standardhöjning på något sätt. Att byta fönster t.ex. om vi har ett 2-glas fönster
och byter till ett 2-glas fönster då är det underhåll. Men sätter vi dit ett 3-glas fönster då kan
det bli så att en del är investering och en del är underhåll. Rent underhåll är när någonting
har nått sin livslängd och byts ut, t.ex. en tapet. Går tapeten sönder under tiden då är det en
reparation. Likadant med parkettgolv t.ex.” Alltså, investering är standardhöjning, underhåll
när den har tjänat ut sin funktion eller intervall, reparation när någonting har gått sönder
tillägger Ulf.
Vid frågan om underhållsplanering så säger Ulf: ”Det är ett måste att man skall ha planering
för detta.” Vi har ett fastighetssystem som heter SUMMARUM, REPAB. ”Man får skilja på
två saker, vi har ett yttre underhåll fasader och fönster och sådana saker. Det har vi ett
system i REPAB. Där har vi då besiktigat varenda fastighet och satt årtal för när det gjordes
senast och sen har REPAB ett schablonsystem som säger att det här fönstret som ni satte dit
1980 det skall hålla till år 2000 t.ex.” Det finns intervaller där berättar Ulf, så när man har
besiktigat alla fastigheter, alla komponenter i det. ”Då lägger man in det och så får man sen
ut alla intervall och utifrån det så har man en prislista för varje åtgärd. Det är priser som är
anpassade, branschen använder det, det uppdateras hela tiden. Så det är ett system som
lever.” Där kan vi också se exempelvis vad som behöver göras de kommande 10 åren. Vi har
mycket underhåll som ligger i röret.
Sen har vi ett annat system berättar Ulf för det inre underhållet. ”Där har vi ett system som
heter hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU), som vi nu kommer ändra lite på, men
principerna är dom samma. Nu kommer det att heta merval.” Där är det så att det är
hyresgästerna som styr vilket underhåll vi gör i våra lägenheter. Där har vi väldigt bra koll.
Vartenda ytskick i varje lägenhet vet vi exakt när det senast åtgärdades. En matta skall hålla i
12 år, sen efter 12 år då har hyresgästen rätt att beställa en ny matta kostnadsfritt. ”Då är
hyresgästen berättigad till en ny matta.” Hade hyresgästen velat ha en ny matta efter 9 år då
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får han betala en 3/12 av kostnaden. Då är det något som vi kallar för tidigareläggande säger
Ulf. ”Så om vi säger att intervallet var 12 år och han väljer att byta mattan efter 9 år då har
han egentligen 3 år kvar. Då får han betala 3/12 – delar av vad det skulle ha kostat.”
Om hyresgästen däremot går över tiden så får han en rabatt på 1/12-del av varje år. Dessa
åtgärder i det inre underhållet finansieras självklart också av hyresintäkterna säger Ulf. Vi
budgeterar efter hur mycket hyresgästerna har beställt. ”Det finns också en parameter i avtalet
som är tecknat mot hyresgästföreningen. Att blir det så mycket beställningar så att vi inte
klarar av det då har vi rätten att säga nej. Men det har vi aldrig gjort. ”Vi lägger årligen 120
– 150 miljoner varje år i underhållskostnader. Mer än hälften lägger vi på det inre
underhållet. Det är inte tapeterna som styr en fastighets värde.” Värdet ligger mer hur det ser
ut utanpå, hur tätt det är, det fundamentala, fönstren, fasaden säger Ulf. Sen vill man även ha
pengar till gårdsmiljö, snygga till och lekparker också.
Det har hänt ganska mycket på dom senaste 10 åren för bolaget. ”Det framtida
underhållsbehovet har varit och är en viktig diskussionspunkt för oss i förhandlingarna med
hyresgästföreningen. Vi visar verkligen att vi har ett underhållsbehov som vi måste ta tag i, vi
måste höja hyrorna. Sen vill ju hyresgästföreningen såklart hålla tillbaks lite och det måste vi
respektera, det är ju deras uppgift.” Men vi har fått ett bättre samtalsklimat med
hyresgästföreningen. Dom förstår också problematiken menar Ulf.
Ulf jämför med bostadsrättföreningar och ställer sig frågande till hur mycket man får sätta av.
”Där får man ju sätta av hur mycket som helst vad jag förstår.” Det är ju jättebra att man kan
fondera. Underhållsfonder, det finns i bostadsrättsföreningar, det finns inte i hyresrätter. Som
villaägare kan man göra sin egen underhållsfond menar Ulf. I aktiebolag har vi inga
underhållsfonder. I en bostadsrätt har man dessutom avdragsrätt för sin egen kapitalinsats.
Resterande i bostadsrättsföreningen får man inte dra av någonting. Villa får du dra av allt. För
hyresrätten har räntebidragen försvunnit. Vi har inga investeringsbidrag. Vi har inga
räntekostnadsavdrag som en villaägare har. ROT – avdrag kan du använda i bostadsrätt och
villa men inte i hyresrätt, det är inte bra menar Ulf. ”Hyresrätten känns diskriminerad just nu.
Man måste inse att hyresrätten är viktig för samhällsnyttan. Den politik som förs just nu
gynnar inte hyresrätten.”
På frågan om staten bör gå in med medel så föreslår Ulf mer en lagmässig förändring.
”Underhållsfonder vore jättebra men även ett ränteavdrag, som man har på den privata
sidan. Så att man jämställer det egna boendet med hyresrätten.” För staten blir det ju mindre
skatteintäkter vid införande av underhållsfonder tillägger han.
”Jag kan tycka att staten skulle kunna hjälpa till att lyfta våra miljonprogramsområden.
Dessa områden behöver rustas och det skulle staten kunna hjälpa till med som en samhälls
nyttoåtgärd. Det kommer att bli tufft för många allmännyttiga bolag med stor andel
miljonprogram i beståndet.” Vi kommer att klara av det men det kommer att bli tufft säger
Ulf. ”Jag tycker att alla boendeformer villa, eller bostadsrätt och hyresrätt ska ha samma
förutsättningar finansiellt. Har vi det behövs egentligen inte några bidrag. Möjligen att man
skulle kunna tänka sig att göra ett avsteg för miljonprogramsområdena.”
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Ulf menar att man har en marknad med olika spelregler. Så fungerar ju inte marknader riktigt.
”Vi ligger ju rätt bra till här i Gävle med vår allmännytta, vi konkurrerar med övriga
boendeformer på ett bra sätt, Men på många ställen, om du tittar på kranskommunerna så
har de en ungefär likvärdig prissättning som oss.” Men där köper du en villa för 250 000kr.
Då är ju marknaden helt satt ur spel egentligen menar Ulf. ”Varför ska du då hyra
någonting?” ”Det blir en skev marknad.”
Ulf avslutar sammanfattande med att åter belysa motiven för att införa underhållsfonder.
”Utjämning, fondera för framtiden, kunna skapa en trygghet och långsiktighet.”

BILAGA 8 Intervju med HSB, Gävle
Urban Persson, ekonom
Urban börjar med att berätta hur HSB jobbar med sitt underhåll. ”Vi har ett system som heter
SUMMARUM, datasystem som våra byggnadstekniker jobbar med och man kan säga det att
ursprungligen så tar man och går igenom varje bostadsrättsförening fastighet för fastighet
och gör en inspektion där man konstaterar att dom här underhållsåtgärderna finns det behov
av här.” Där har vi också mycket hjälp av att vi grupperar upp av det här datasystemet som
håller reda på mark, utvändigt, invändigt, vvs, el hissar och andra transportanordningar,
värmeväxlar och sådana saker, sen även utrustning i gemensamma lokaler berättar Urban.
Urban menar att man försöker få helhetsbilden, ”vad finns det att göra på den här fastigheten
under, inte livstiden, men åtminstone på en 30 år. Vi jobbar alltså med 30 års
underhållsplaner.” Det kan ju tyckas som att det är en lång period men vi har bestämt att
jobbar vi med dom här 30 åren säger han. ”Men sen är det en annan fråga vilken period man
använder som underlag för avsättning av fonden. Man kanske inte sätter av då varje år
utifrån ett snitt på 30 år utan kanske på 20 eller 15 år.” Men han menar att på många
föreningar jobbar dom med dom här 30 åren också. Så där går man ju igenom alla åtgärder
och får ner dom både i vad som skall göras, mängden och sen har man också hjälp av en
beräkningsdel som uppdateras årligen med något snitt pris för riket berättar Urban.
”I slutändan så ser man, nu är det 3- års period, men hur mycket underhållsåtgärder vi
beräknar att man har under varje 3- års period. Sen finns det underliggande dokument som
visar exakt vilka år det inträffar.” Sen får vi också fram en rekommenderad avsättning
förklarar han. Att man har dom totala kostnaderna och räknar fram ett snitt på 3- årsperioden
på vad man ska sätta av och delar man det på 3 så får man den årliga avsättningen till
underhållsfonden. ”Då bygger man upp en underhållsfond där man har satt av för kommande
års underhåll. Så att det finns pengar att ta den dan då underhållskostnaderna kommer.”
Dessa avsättningar är då på våra bostadsrättsförningar som vi gör det säger Urban. ”Däremot
kan man se för våra fastighetsbolag där det är den här vanliga konventionella beskattningen
där har vi ju då inte den möjligheten att sätta av för kommande underhåll.” Men vi försöker
ändå använda oss av en sån här underhållsplan för våra hyresrätter och vi har precis börjat
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med det berättar Urban. ”För att hantera det på samma sätt så att vi vet vad som kommer
hända framigenom.” Och även kostnadsmässigt även om vi inte sätter av några pengar för det
fortsätter han. ”Idagens läge så är det väl så, och så kommer det bli sen också att man gör det
helt enkelt som man har ekonomi till och vad som bedöms som väsentligt att göra för att hålla
fastigheten i ett visst skick.” Då är ju den här underhållsplanen mer ett stöd i vårt arbete menar
Urban. ”Man vet t.ex. att om 5 år kommer det troligtvis en åtgärd som måste göras och då kan
vi redan nu börja planera likvidmässigt att det finns pengar till det eller lägger upp en
strategi då kanske man måste låna till det.” Men de åtgärder som görs idag de ryms inom den
budget vi har för varje år menar han.
Urban medger att det är helt klart stora underhållsbehov på fastigheterna och tyvärr är det väl
så att man inte hinner med åtgärderna i den takt man skulle vilja och som kanske
hyresgästerna skulle vilja. Han menar att skulle man börja ha högre underhållskostnader då
höjs ju hyrorna också. På frågan vad HSB definierar som underhåll så säger Urban att man
kan man väl säga att det är sådant som vet kommer med vissa intervall. ”En fasad måste ju
målas med vissa intervall. Maskinutrustning bytas ut. Så egentligen underhåll det är
planerade åtgärder som kommer framigenom och oftast med ett visst intervall då.” Men det
som vi har då som reparationer det är mer akuta grejer berättar Urban. ”Sånt man är tvungen
att göra. Men det kan ju också vara så att det kan finnas sådant som egentligen ingår i en
underhållsplan som är tvunget att ta akut också.”
Urban menar att skillnaden mellan periodiskt och löpande underhåll är att periodiskt underhåll
är sådana saker som kommer i underhållsplanerna. Men löpande underhåll är mer reparationer
sådant som görs kanske varje år. Men periodiska det är det som kommer med fler intervaller,
5 års 10 års säger han. I programvaran SUMMARUS finns även tidsintervallerna fastlagda
berättar Urban. ”Man jobbar med vissa intervaller på olika slag av åtgärder och det är väl
branschen som har fastlagt. Dom som har gjort dom här programvarorna har haft kontakt
med byggbranschen både när det gäller priser och intervaller och sådana saker så det har
man ju färdigt i paketet man köper.” Sen kan vi även göra egna förändringar säger han. Man
kan säga det att efter att man har upprättat en sån här underhållsplaner och dom rullar på så
inspekterar vi ju fastigheterna en gång om året och nu pratar jag om bostadsrättsföreningarna
förklarar Urban.
Då är ju den byggnadsteknikern från HSB som handhar den här programvaran som åker ut till
föreningarna och då gör dom en inspektion tillsammans och oftast brukar det vara
representant från oss, sen ordförande och vise värden i föreningen berättar Urban. Han
förklarar att dom då kollar igenom underhållsplanen, och då kollar man också bitarna som
ligger under året och kanske kommande år om det verkligen behöver göras eller om man ska
flytta fram det ett år eller två. ”Så när man har gjort den här inspektionen som görs då under
höstarna då brukar man också stuva om lite i dom här underhållsplanen och försöker få att
åtgärderna ligger på dom år där man tror att dom kommer att utföras. Det är ju inget som
ligger kvar och slaskar på annat år. Det flyttas hela tiden framåt man gör en bedömning om
det om årtalet är riktigt.”
Där har man fortfarande mycket arbete kvar ändå menar Urban, att få föreningarna att inse
hur viktigt det är för oss ekonomer som jobbar med föreningarna när vi håller på med
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budgetar och likvidplanering och 5 årsprognoser. Man kanske har en åtgärd som ligger på år
2009 för 2 miljoner men egentligen hamnar den om 5 år förklarar Urban. ”Tittar man på en
likvidprognos då så har vi ju en utgift på 2 miljoner här som vi egentligen inte har då blir det
så svårt att bedöma siffrorna, riktigheten i dom.” Så då får vi alltså fram en ny underhållsplan
under hösten och den ligger också till grund för budgeten till kommande år berättar Urban. Så
t.ex. i höstas fick vi en ny underhållsplan och den här genomsnittliga avsättningen som man
räknade fram den har vi också tagit in i budgeten för 2009 fortsätter han. ”Vi har en
underhållsplan för varje bostadsrättsförening, men sen kan det ju vara 3 -4 fastigheter som
den bostadsrättsföreningen har och dom finns särredovisade i underhållplanen.” Men vi gör
en gemensam avsättning säger han, vi öronmärker inte per fastighet utan det är föreningen
som helhet.
På frågan hur man möjligen skulle kunna redovisa underhållfonder i fastighetsbolag säger
Urban att det är väl att man på något sätt gör en avsättning till en obeskattad reserv. Som man
gör till periodiseringsfond eller något liknande där och att man får avdrag för kommande års
underhållsåtgärder och att det inte blir någon skatteeffekt på det säger Urban. Han menar att
det måste fungera på något vis så att man får, om man skall ha avsättningar till en fond för
underhållskostnader i ett vanligt bostadsbolag, att man då får avdragsrätt på det också för
annars är det inte så intressant.
Men då kommer man ju in i det här dilemmat också att om man har en underhållsplan som då
säger att man ska i det här fallet då sätta av säg 3 miljoner i underhåll dom kommande 3 åren
förklarar Urban. ”Så har man bara ett resultat kvar på 1 miljon. Sätter man av 1 miljon då
eller sätter man av 3 miljoner och redovisa ett minusresultat?” Det blir ju en hemskt svår
balansgång menar Urban. ”På nått vis om man skall sätta av till kommande underhåll
åtgärder så kanske man också måste få upp hyrorna lite, så att man verkligen då genom
hyrorna får in motsvarande pengar som man sätter av för kommande underhåll.”
På frågan om att höja hyror för underhållet så tror Urban att det kommer bli hemskt svårt i
dagens läge att motivera en hyreshöjning pga. det här. ”Ett visst underhåll finns ju redan idag
så att säga i budgeten.” Hyrorna är ju baserade på det säger Urban. ”Men jag tror också det
att skulle man löpa linan ut verkligen börja jobba med det här och sätta av för
förhoppningsvis alla kommande underhållskostnader, då blir det alltså en hyreshöjning som
hyresgäster och hyresgästföreningen inte kommer gilla.” Det är en svår balansgång och det
kommer säkerligen bli jättesvårt i ett inledningsskeende om det finns möjlighet för att sätta av
för det här menar han. ”Hur man skall hantera det?” På bostadsrättsföreningar har det inte
varit något problem för det har ju fungerat så här jätte länge åtminstone på välskötta
föreningar menar Urban. ”Att man har en underhållsplan och att man i budgeten där har med
avsättningen till den yttre fonden.”
På frågan om hur man skall sätta storleken på avsättningen så anser Urban att man bör ha
någon form av planering, att man verkligen har något som är genomtänkt och framtaget som
visar det verkliga underhållsbehovet, både i form av åtgärder och beloppsmässigt tycker
Urban. ”För att om man börjar titta mer skattemässigt och att ta en siffra ur luften bara, då
blir det jättesvårt. Det här är verkligen ett dokument(visar deras underhållsplan) man kan
visa till hyresgästen och hyresgästföreningen. Att så här är det. Det här är verkligheten. Det
87

BILAGOR
tror jag inte någon kan ifrågasätta.” Men däremot att bara göra en uppskattning då är det ju
lättare att angripa det anser Urban.
När vi pratar om huruvida det skall finnas maxbelopp på avsättningarna så menar Urban att
eftersom jag är inne på det här med att det är ett dokument som skall visa det verkliga
avsättningsbehovet. Att det är den då som får styra avsättningens storlek. ”Men man har ju
också problemet då att man sätter av pengar till åtgärder och sen så kanske man ändå inte
gör som man egentligen har medel för.” Att det finns mycket åtgärder som man skjuter framåt
och gör inte det man borde ha gjort, trots att man har satt av pengar till det tidigare menar
Urban. På frågan om detta problem har drabbat bostadsrättsföreningarna så säger Urban.
”Bostadsrätter är ju så stabila så det är ingen som säljer en bostadsrättsförening, den lever
från start till den blir likviderad. Eller att den någon gång upphör med verksamheten, men det
blir ju en likvidation då också. Så det problemet finns nog inte på bostadsrättssidan. Däremot
finns det ju absolut i vanliga bostadsbolag, om man leker med tanken att man säljer
fastigheten och sitter kvar med en fastiget med obeskattad reserv.” Urban tycker det är
självklart att fonden skall vara knuten till fastigheten. I och med att det är så sammankopplat
med fastighetens skick osv. menar han. ”Det är inte bara en skattemässig disposition man gör
utan det är en avsättning för fastigheten för att bibehålla skick.”
Urban tror inte att man har råd i dagens läge utan höjda hyror. Utan åtminstone på kommunal
typ Gavlegårdarna, HSB Gävleborg vi har ju ganska så hård kontroll på våra fastighetsbolag
menar han. ”Vi gör ju dom åtgärder vi har råd med, med den ekonomi som finns. Det finns
ingen målsättning här att vi ska få vinst i bolagen. Utan den vinst man får, kommer tillbaka
till fastigheten på ett eller annat sätt.”
Det Urban tror bolagen skulle vinna på med underhållsfonder skulle vara att man har en bra
dokumentation och vet att med dom här avsättningarna så ska vi ha råd att göra dom här
åtgärderna om 5 och 10 år. ”Det är en trygghet både för fastighetsägaren och för
hyresgästerna och det borde också vara en trygghet för hyresgästföreningen.” Att dom har en
seriös fastighetsbolag och jobba med förklarar han. ”Det borde kännas skönare att kunna visa
ett dokument där man har, ja men dom här åtgärderna som ni pratar om dom har vi planerat
om 3 år. Så det kommer men att det finns mer akuta åtgärder som skall göras idag.”
Urban tror inte att det behöver införas underhållsfonder, möjligen göra en avsättning till
underhållsfonder däremot tycker jag att det är en självklarhet att man bör jobba med en sorts
underhållsplan, som är genomtänkt och riktig anser han. Urban menar att för annars har man
ingen chans att ens planera eller göra vettiga bedömningar. ”Ett sådant här dokument är
oerhört värdefullt för våra fastighetsbolag.”
När vi kommer in på eftersatt underhåll så säger Urban att han tror att det beror dels på en
ekonomisk bit att man helt enkelt inte haft råd att hålla efter. ”Men sen är det väl kanske
också mycket på vissa privata fastighetsägare, för det är ju en inkomstkälla för dom, och står
dom då inför valet att jag antingen ska vi ha ett underhåll nu och så har vi inget överskott i
bolaget istället.” I princip i egen ficka eller egen plånbok menar Urban. ”Det kan bli för
mycket privata ställningstaganden i det hela.” Men det är nog mer på den privata marknaden,
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privata fastighetsägare säger han. ”Däremot om vi tittar på Gavlegårdarna, Ostia, dom här
större aktörerna, där är det nog mer den ekonomiska aspekten att det inte funnits pengar helt
enkelt.”

BILAGA 9 Intervju med SABO, Stockholm
Peter Wallberg, område skatter, Gösta Gustavsson, område upphandlingar, Roland
Sernlind, område hyror
Peter börjar med att berätta att ”det här med underhållsfonder” är någon som funnits sen han
började på SABO i 1997. Redan då var det ett antal utredningar, statliga utredningar, där man
hade föreslagit möjligheterna att sätta av skattefria avsättningar för fonderingar för framtida
underhåll berättar Peter. ”Men det har fallit varje gång på något sätt av att skatteverket har
varit emot det här, därför att dom menar att det är så väldigt svår att granska när fonderna
ska återföras.” Om du gör en avsättning i år på 1 miljon kr, när ska den återföras, och hur
skall man hålla koll på det om du skall ha långsiktig kanske 15 – 20 år. ”Det blir långa
tidsperioder och risken då med att kunna göra avsättningar om företag är oseriösa, nu är det
ju bara få, men det förekommer ju det här med skattebrott.” Då skulle ju man under 10 år
kunna göra en avsättning på kanske tio miljoner, eller ett visst belopp varje år för att slippa att
betala skatt på det. Den skatten som du slipper att betala på varje års resultat skulle ju då
ackumuleras till år 10. Kanske till ett väldigt stort belopp då som ligger i bolagets kassa
berättar Peter.
Säljer du sedan fastigheten först får du in pengarna för fastigheten men om du är seriös då
skall du i deklarationen det året, återföra gjorda underhåll, som du kanske säljer aktierna i ett
bolag, då kanske du måste återföra här också på något sätt. Då säljer man bolaget får in massa
pengar för det sen sätter man in en målvakt kallar man det för, som inte vet vad det rör sig om
men som sitter i styrelsen. Och då plockar man bara ut alla pengar som finns i bolagen plus
försäljningsintäkterna. Det här är ju ett argument för skatteverket säger Peter. ”Man säljer
fastigheten och tar alla pengar och sticker. Då har man i 15 års tid då kanske fått lite extra
pga man har kunnat sätta av dom här. Så det är skatteverket som varit negativa, i alla fall på
90-talet.”
För att få någon bild om det här med underhåll så visar Roland en bild som han brukar
använda när han pratar med många företag om hyresförhandlingarna.

89

BILAGOR
Figuren beskriver en utveckling för räntekostnader och underhåll sedan år 2000. Samtidigt
som räntekostnaderna går ner så ökar man underhållet, så idag ligger man nog på en
150kr/kvm berättar Roland. ”Det man kan fråga sig är, vad händer nu?” Roland förklarar att
när man hade en nedgående trend med kapitalkostnaderna som innebar att för bolagens så
kunde dom möta det med ett ökat underhåll ganska naturligt, därför att det fanns ett jättestort
behov.
Vid frågan om dom anser att hyrorna är proportionella mot underhållkostnaderna så menar
Roland att man under många år inte har blivit överens i förhandlingarna och då har man prutat
på underhållet. ”Den här situationen uppstod så då tog man chansen och sa nu gör vi mer
underhåll, vi har ett behov utav det och då är den situationen att vad det nu blir framöver
här.” (Roland pratar utifrån bilden underhållskostnader och räntekostnader). Det ska bli
spännande och se från 2008 års redovisningar vad räntekostnaderna tar iväg, dom går väl upp
kanske ytterligare lite grann och sen om dom behåller underhållet frågar sig Roland. ”Sen
2009 går ju räntekostnaderna ner igen.” När vi pratar om underhåll här enligt modellen så är
det både det inre underhållet i lägenheterna och det som är det yttre. Men oftast så säger man
ju att man inte har täckning för allt man skulle behöva göra förklarar Roland.
Roland menar att man skjuter underhållet framför sig. ”Så proportionen måste man säga på
underhållet, andelen borde vara större eller man borde ha ett högre uttag för att klara
långsiktigt.” Roland berättar att dom har gjort några undersökningar och sagt att
underhållbehovet i miljonprogrammet kanske är 70 miljarder framöver och att man kan säga
att det finns ju inte så många andra finansiärer. Staten har dragit sig ur. ”En gång i världen
var staten en stor finansiär. Nu är inte staten så mycket att lita på i det här sammanhanget.”
Det var ju räntebidragen och en del andra stödformer även tidigare, lån med bra räntor.
På frågan om arbetet med underhåll fungerade bättre förr så säger Peter. ”På den tiden om
man går tillbaks till 80-talet var ju våra bolag schablonbeskattade precis som
bostadsrättsföreningar.” Han menar att det var ingenting med underhållsfonder och göra på
den tiden utan då var det rent kassaflöde ut och in och man hade pengar till att göra underhåll.
Idag skattar man ju bort 28 % av vinsten, som då skulle kunna användas för underhåll. Att
man bara var schablonbeskattade innan 1994 gällde bara dom allmännyttiga företag, inte dom
privata tillägger Peter.
För att förklara hur underhållet är kalkylerade i hyrorna idag berättar Roland. ”När vi pratar
om snittet här på 150/kvm per bolag så varierar ju det förstås. Dom små fattiga bolagen som
har mycket vakanser dom kanske ligger på runt 100 kr i snitt. Dom stora som har god
ekonomi kanske ligger på 200 kr/kvm. Så det varierar ju väldigt mycket.” Men det är upp till
respektive företag att göra det årligen att formulera hur budgeten skall se ut inför
nästkommande år och underhållet utgör si och så mycket berättar Roland. Gösta tillägger att
från erfarenhet i hyresförhandlingar så är det underhållskostnaden som används som
regleringspost. Han menar att dom löpande driftkostnaderna får man täckning för men sen blir
det som ett kommunicerande kärl och därför är det väldigt belysande att när räntekostnaderna
går ner så har man då möjlighet att göra underhåll.
”Då blir det ju en ryckighet om exempelvis räntan far upp och ner som det mycket väl skulle
kunna hamna i.” Nu har vi ju haft en trend här men det är inte alls säkert. Peter säger att om
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det inte är så att man förhandlar bort underhållet så kanske man inte kan beakta underhållet
alla gånger för du kan inte ta ut högre hyror på grund av marknaden, det är så lågt pris på
småhus. Han menar att blir hyrorna för höga i hyresrätten då köper du småhus istället. ”I
Stockholm där kan jag ju tänka mig att betalningsviljan är mycket större än uti landet. Eller
andra regionstäder, Umeå, Uppsala, Örebro där är det ju bra marknader.”
Att göra avsättningar utan att höja hyrorna tror inte Roland går men att vinsten däremot skulle
vara efter att man fått lite planering på det här över tiden, för det är ju så att underhållsbehovet
varierar. Roland berättar att om man har ett fastighetsbestånd där man har en stor andel
miljonprogram så har man ett antal kämpiga år framför sig. ”Det är klart att hade man haft
möjligheten att haft det här under lång tid för att samla så hade man kunnat matcha det där,
så skulle det innebära att man hade mycket bättre förutsättningar, att man inte årligen ska ta
ställning till det, hur mycket underhåll ska vi göra nu.” Det är min erfarenhet iaf säger Roland
att förr när det fanns underhållsfonder då jobbade man med dom då innan förändringen av
skattelagstiftningen kom och aktiebolagslagen, då plockade man ut en del ur
underhållsfonden, ”nu ska vi göra så här mycket underhåll.” 40 procent av det kan vi
finansiera av det vi har avsatt i fonden. Men sen då när skattereformen kom ändrades hela och
man riskerade att skatta bort det och då tog man bort den. 1994 var det förklarar Roland.
Förhandlingarna var lite enklare då menar Roland för då hade man en buffert att kunna
matcha. Han menar att högre uttag under ett antal år gör att man kan man få en jämnare
produktion utav underhåll också och inte ryckighet på samma sätt. Göran tror att om man
skulle få in ett sådant här system så innebär det också att man skulle ha bättre ordning på
underhållsplanering i företagen. ”Idag är det ju si och så med underhållsplaner. Man tar inte
riktigt på allvar med det här, man underhåller på det som blir över. Det innebär att man
ständigt är inne och gör justeringar.”
Roland berättar att delar utav underhållet, det inre underhållet, målning, tapetsering, golv, tak
och väggar och sånt där, där finns det ofta avtal. ”Det är avtalsstyrt gentemot hyresgästerna
och hyresgästföreningen i form utan vilka olika modeller man har. Vi pratar om att man har
HLU (hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll) sen finns det lite olika varianter på det där.” Vi har
något som heter VLU som är valfritt lägenhetsunderhåll. Där man egentligen har förhandlat
bort kostnaden för underhållet och hyresgästen får ta det själv mot extra betalning på hyran.
Men just den delen är ofta väl reglerat i allmännyttan och man kanske har bestämt att man har
en intervall på var 12:e år skall man göra målning och tapetsering och är det så att man
kommer på det 13:e året och kanske hyresgästen säger, vardagsrummet vill inte jag göra om
nu utan jag vill vänta jag tycker tapeterna är okej, osv. Då innebär ju det systemet att då kan
man få rabatt istället förklarar Roland. ”Så just det inre underhållet är väl reglerat med dom
olika systemen hur det skall vara och där skiljer det sig då gentemot dom privata
fastighetsägarna.” Dom har inte dom här typen av avtal. Utan dom kör med på att gå ut och
besiktiga och titta på plats. Nu utför vi det här underhållet utifrån att vi har besiktigat och sagt
att det finns nog ett behov här. Så det är en viss skillnad mellan allmännyttan och dom privata.
På frågan om man har en bättre kolla på det inre underhållet än det yttre så menar Roland att
man har en bra överblick över det inre underhållet. Roland menar att man kan säga att det är
det som syns i ryggsäcken. ”Att prata med hyresgäster om nödvändigheten av att lägga om
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takpannorna eller att göra grundförstärkningar eller nått sånt där, det tycker dom är
fastighetsägarens problem. Men det jag ser i min lägenhet i form utav att parketten är dålig.”
Gösta menar att även om man har HLU system, hyresgäststyrt och man har en del hyresgäster
som inte låter utföra några åtgärder då innebär det ändå att man kan hamna i en situation där
alla skulle beställa och då måste man ju ha pengar för att utföra åtgärden. Gösta berättar att
han jobbade i ett bolag där man helt plötsligt började diskutera försäljning av hela bolaget och
då blev det aktuellt, vad skulle hända? Behovet ökade markant utav sådana som hade skjutit
på ett underhåll de ville naturligtvis ha åtgärderna. ”Men dom här pengarna fanns ju inte, det
är viktigt att veta i såna här sammanhang.” Det blir som en bank där alla vill ta ut pengarna
på en gång tillägger Peter.
Peter tror att det inre underhållet kan bolagen reglera över åren ändå, men att sådana
avsättningar till underhållsfond skulle göras för det yttre underhållet, för byte av stammar,
elledningarna, fasader och tak. Dom riktigt stora beloppen. Peter menar också att det inte
finns någon möjlighet vare sig i bokföringen eller i beskattningen att bokföra in en sån här
underhållsond och kostnadsföra den för ett visst år i dagens läge. ”Det finns vissa branscher
som kan få göra såna avsättningar, t.ex. byggföretag kan nog få göra såna avsättningar både
skattemässigt och bokföringsmässigt därför att dom har garanti åtaganden, om du bygger ett
hus åt en kund så vet man med erfarenhet att det tillkommer kanske kostnader på 10 miljoner,
arbeten som måste göras, garantiarbete.” Men några sådana arbeten kan du inte göra när det
gäller fastighetsförvaltande företag förklarar Peter. Även fast du vet att om 10 år kommer du
ha större underhåll. Man måste alltså ha ett avtal med en tredje part, alltså en kund. När det
gäller bostadsrättsföreningar så säger Peder att där är det reglerat i lag att dom måste sätta av
en viss del av årets vinst till en underhållsfond.
På frågan om det kan vara så att hyrorna har varit för lågt satta tidigare så menar Roland att
generellt i förhandlingarna så är det så att när man inte kommit överens om det yrkade
beloppet, då har man prutat underhållet. ”Gör man det då och har det som dragspel, allmän
filosofi under väldigt lång tid då får det ju konsekvenser av att man inte bygger upp ett kapital
som innebär att man har möjlighet att hantera det eller att man årligen kan åtgärda årets
andel menar Roland, utan man skjuter det framför sig.” Gösta menar att han ser det mer ur ett
tekniskt- upphandlings synpunkt. ”Det jag pekade på med svårigheter under vissa perioder,
det innebär ju att skulle man ha fonder så är det ju naturligt att det även skulle vara
konjunkturutjämnande. Det skulle kunna vara ett sätt att i svåra tider, och i och med att man
är samhällsägt, så kan man ju från ägaren peka på att man borde underhålla mer, det är såna
bitar som är viktiga.”
Gösta tycker överhuvudtaget att situationen är lite märklig, ”jag har ju varit företagsledare
och jag tycker det är lite märkligt att man har ett system för fastighetsbranschen som är
precis likadant som för verkstadsindustrin.” Gösta menar att periodiseringsfonder är det enda
som finns för reservationer, och att det är inriktad på och konstruerad för verkstadsindustrin.
”Hela modellen är tillämpbar inom framförallt verkstadsindustrin.” Gösta menar att det är en
väldig skillnad mellan en verkstadsindustri och fastighetsföretag. Peter anser att
periodiseringsfonder inte alls är intressanta eftersom staten införde en ränta 2005 på
periodiseringsfonderna. ”Skattepliktig ränta som man beräknar på ett schablonmässigt sätt.
Vilket gör att det inte är speciellt intressant och ha dom längre. Då hade man lika gärna
kunnat ta bort dom. Men det här är väl ett sätt att få bolagen att ta bort dom här, speciellt när
92

BILAGOR
räntan är väldigt låg så blir det absolut inte intressant och ha dom här.” Då är det biligare att
låna pengar av banken menar Peter. Motivet till den förändringen var att finansiera en annan
åtgärd som man hade i skatteområdet. För allting skall självfinansieras. Det kan t.ex. vara att
dom sänkte momsen på någonting. Räntan på periodiseringsfonden gäller alla verksamheter
berättar Peter.
På frågan hur man skulle kunna redovisa underhållsfonder så berättar Peter att under
bokslutsdispositioner så någonstans där redovisar du som en avsättning till underhållsfond
som en kostnad och sen skulle den ligga som en obeskattad reserv på balansräkningen på
skuldsidan. Obeskattade reserver ligger ju strax under eget kapital. Mellan eget kapital och
skulder på balansräkningen förklarar han.
”Det vi har sagt nu är ju hur man skulle redovisa underhållsfonder, men hur man skulle
konstruera underhållsfonder är en svår fråga och där har vi inte direkt något svar på.” Man
skulle kunna konstruera på ett sånt sätt att, men det skulle egentligen bli missvisande det
också men ungefär som man gör som dom här byggbolagen som har garantiavsättningar.
Framtida garantiåtaganden förklarar Peter. ”Skattemässigt får du då sätta av, eller man tittar
på dom tidigare åren nått eller några år tillbaka och ser hur stora blev dom här
garantiåtagandena för det här bolaget och så får man sätta av motsvarande snitt i år.” Säg
att du har ett bolag som har haft en väldig ojämn ålderstruktur på sitt bestånd. Så säg att man
inför det i år och sen dom kommande 10 åren så har man inget större underhåll därför att dom
stora åtgärderna kommer om 10 år. Om man då skall titta på hur stora underhållsåtgärderna
var föregående år för att kunna beräkna årets avsättning så blir ju inte den rätt, då blir det ju
en alldeles för liten avsättning. För det stora underhållet kommer år 10. ”Så här ligger
problematiken i hur ska avsättningen beräknas varje år.”
Min fråga blir då om man skulle kunna göra något med avskrivningen på fastigheten. Peter m
menar Peter att det är ett alternativ, att höja dom skattemässiga avskrivningarna från två till
tre procent. Han menar dock att då skulle den inte bli fonderade på något sätt utan då skulle
vinsterna kunna delas ut till ägarna och vitsen med en underhållsfond är ju att man låser
pengarna för framtida underhåll, så att det inte kan delas ut till ägaren berättar Peter. Gösta
menar att ”problemet är ju här väldigt mycket att vi tittar totalt företagsmässigt och sen det
här med att enskilda fastigheter in och ut. Är ju en del i fastighetsföretagandet som sådant
och det är ju det som är problem därför att man har varken lån på en enskild fastighet idag
och man har inte en särredovisning av underhållsbehov på den enskilda fastigheten utan dom
underhållsplanerna man har är ju stora, så att det omfattar hela bolaget. Det är ju det som
gör att det blir problem.”
Peter menar att det kanske skulle krävas att införa att man måste ha en underhållsplan på varje
fastighet och har du ingen underhållsplan på den fastigheten så får du ingen avsättning. ”Så
får man mer ordning och reda.” Samtidigt som du kan göra avdragsgilla avsättningar. Det är
ju skatteobjekt då blir varje fastighet ett skatteobjekt. Det är nog enda sättet tror Gösta. Det
blir knutet till varje fastighet säger Peter, det du sätter av varje år blir summan av alltihopa.
Peter berättar att vad han har förstått så är det inte så många som jobbar med långa
underhållsplaner. ”Två tre år är det allra vanligaste, något bolag hade 10 år.” Längre än så
finns det inte, dom som har längre är extrema. Min fråga blir varför dom inte har långsiktiga
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underhållsplaner. Gösta menar att problemet är ständiga revideringar. ”Man får inte
tillräckligt uttag och det innebär att om man en gång gjort en plan, så måste man hålla den
ajour, hela tiden och det fordras i ett bolag i liten storlek det är ju näsan en
halvtidssysselsättning för en person. Att bara hålla ajour.”
På frågan varför dom tycker att man skall införa avdragsgilla avsättningar till underhåll så
säger Peter att det är för att man inte skall skatta bort, att man skall kunna matcha intäkterna
när kostnaderna kommer. ”Har du ett bolag som har jämn fördelning av sitt bestånd alltså av
sin åldersfördelning då kanske det ger sig själv varje år så har man en jämn underhållsnivå
och man underhåller sina fastigheter jämnt varje år.” Då matchar man det årets intäkter mot
det årets kostnader för underhåll ur varje år. Det är ett idealexempel menar Peter. Gösta säger
att man kanske till och med tagit hänsyn till när man har upprättat underhållsplanen, plockat
fram så att det är ungefär jämnt. Så kan man också göra menar Peter men han menar att så ser
det inte ut i verkligheten. ”Som många av våra bostadsföretag har en stor andel byggt under
1965 -75 och sen är det ett glapp, det kanske byggdes lite på 80-talet och sen lite på slutet av
90-talet. Men sen är övriga beståndet från 50-talet och bak. Så det som kommer nu det är ju
det här 60 och 70-tals bebyggelsen.” Man måste se underhållsfonder som en del i ett
långsiktigt finansieringssystem för renovering menar Gösta. Det är ingen lösning för dom
närmaste åren utan det är en långsiktig lösning. Det är så man måste se det menar Gösta.
På förklaringen till varför förslaget om underhållsfonder är ett ovilligt ämne från staten och
skatteverket säger Peter. ”För statens del så är det dels ett skattebortfall, det ska ju
finansieras på något sätt också menar Peter det kanske blir höjda skatter på något annat .
Från skatteverkets sida är det kontrollproblem och kanske framförallt att hitta en modell hur
man skall beräkna varje års avsättning.” Det är en politisk fråga också att det inte skall finnas
något stöd till hyresrätten, dom skall klara sig själva menar Peter.
Ett av dom här bekymren säger Gösta är just det här som Peter är inne gång på gång att så fort
det skall göras reformer av ett eller annat slag så måste man då redovisa hur det här ska
finansieras inom sektorn och jag tror att det är en väldigt svårt för förändring. Här kanske man
måste höja perspektivet på något sätt. I och med det att man är inne och petar i andra system
som det här med de befintliga periodiseringsfonderna berättar Gösta. Det är ju ett hinder
också att man har det synsättet att så fort någonting skall göras så måste det finansieras, man
måste visa på en finansiering. Det finns ju dom som har varit lite tuffare i såna här
sammanhang. Sagt att det här kommer man inte att klara. Där man eggat på det här att här ser
man inga möjligheter. Gösta tar äldredelegationen som exempel, när dom la sitt betänkande så
var dom även tvungna att föreslå en finansiering, men det struntade dom i. Det måste vara helt
löst när man lämnar till utredning. Men jag tror att man måste peka på det, det går till en viss
gräns. Sen får det andra konsekvenser menar han. ”Föreslår man reform så ska man visa hur
den skall finansieras så har det varit och då måste man beräkna vad den kostar och det är
inte så lätt.”
Om man har stora samhälleliga problem som underhållsberget är nu då menar Gösta och där
man skapats genom att staten sett till och stimulera så att det byggs en miljon bostäder under
en period. Sen lämnar man det nu bara säger Gösta. Peter tillägger att man man byggde det
här så hade man inte någon risk, staten garanterade så pass mycket så du hade ingen risk i att
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bygga det här. ”Det finansiella risken var noll, den stod staten för. Sen i början på 90-talet
ändrade man på dom här räntebidragens regler och andra stödformer. Vilket innebar att man
bara över en enda natt lyfte över det finansiella ansvaret till fastighetsägare.” Det var ju
därför en del av de bostadsrättsföreningar som hade byggts i slutet av 80-talet med ett väldigt
förmånligt räntebidrag. Något år senare så hade du inte räntebidrag och hade väldigt mindre
förmånligt och då gick dom i konkurs för i sina ekonomiska kalkyler hade dom med att dom
skulle ha dom här tillskotten, stöden från staten. ”Det träffade ju många av bostadsföretagen,
både privata och allmännyttiga. Det blev mycket dyrare och det ledde till kraftiga
hyreshöjningar i början av 90-talet.” Peter menar att diskussionen om underhållsfonder har
pågått sedan 1994 och framåt, sedan dom här bolagen blev konventionellt beskattade istället
för att vara schablonbeskattade. Det är alltså 15 år. Det är ingen som kan leverera ett förslag
på hur det skall se ut säger Peter.
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