
SÄNKT BORGENSAVGIFT 
FÖR LAXÅHEM

Hyresgästföreningen om skälig borgensavgift 
i Laxås kommunala bostadsföretag



1. VAD SÄGER LAGEN?
Enligt Lag (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag ska det allt annat överordnade 
allmännyttiga syftet med ett kommunalt bostadsbolag som Laxåhem AB vara att fungera som kommunens 
främsta verktyg för att säkerställa bostadsförsörjningen i kommunen. Detta speglas också tydligt i Laxå 
kommuns ägardirektiv till företaget. Som ett medel för att uppnå detta syfte anges att Laxåhem AB ska 
bedriva sin verksamhet på grundval av affärsmässiga principer. Affärsmässigheten enligt lagen innebär bland 
mycket annat att de lån som ett kommunalägt bostadsbolag upptar ska vara på  marknadsmässiga villkor. 
 
Det innebär också att om ett kommunalt bostadsbolag erhåller kommunal borgen som  säkerhet 
för sina lån så skall företaget betala en borgensavgift till kommunen som ska  beräknas utifrån skill-
naden mellan den ränta företaget får med kommunal borgen och den ränta företaget skulle få 
vid motsvarande lån med annan säkerhet. Om Laxåhem AB skulle undantas helt från borgens-
avgift samtidigt som företaget skulle få en förmånligare ränta med säkerhet i kommunal borgen 
riskerar Laxå kommun att göra sig skyldig till brott mot EU:s regler om otillåtet statsstöd. 

Om å andra sidan Laxåhem åläggs en borgensavgift som är omotiverat hög föreligger en förtäckt 
 värdeöverföring som gör företaget negativt särbehandlat ur konkurrenshänseende och på den grunden 
inte marknadsmässigt. En dylik ordning riskerar dessutom att försvåra för Laxåhem AB att fullgöra sitt 
 överordnade allmännyttiga syfte och uppdrag enligt lagen, vilket är precis lika lagvidrigt som att företaget 
skulle kunna beskyllas för att inte vara affärsmässigt.

2.VAD ÄR EN SKÄLIG BORGENSAVGIFT FÖR LAXÅHEM?
Redan innan årets höjning av den kommunala borgensavgiften för Laxåhem AB hade företaget den högsta 
borgensavgiften bland samtliga kommuner i Örebro län. Med höjningen 2020 till 0,6% av borgat lånebe-
lopp blir borgensavgiften dubbelt så hög som genomsnittet för övriga kommuner i Örebro län. Detta trots 
att marknadens bedömda lånerisk för utlåning till företag inom Laxå kommun kan jämföras med andra 
kommuner i Örebro län som ligger runt den genomsnittliga borgensavgiften på nivåer kring 0,3% - 0,35%.  

Enligt den modell för kommunal borgensavgift till kommunala bostadsaktiebolag som tagits fram av 
SKL, Sveriges Allmännytta och Kommuninvest ska en borgensavgift för att korrekt spegla räntefördelen 
av kommunal borgen fastställas kredit för kredit och fastställas på nytt i samband med att ett lån läggs 
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D Laxå kommun har beslutat att Laxåhem AB ska betala en borgensavgift som 
ersättning för att kommunen går i borgen för Laxåhems lån. Borgensavgiften 
motsvarar 0,6 % av borgat lånebelopp och är därmed den högsta bland kom-
munerna i Örebro län. Borgensavgiften motiveras av att lagen kräver att Laxå-
hem AB ska bedriva sin verksamhet affärsmässigt. Men en för hög borgensav-
gift är lika lite affärsmässigt som en för låg avgift. Enligt Hyresgästföreningens 
bedömning skulle en korrekt konstruerad och  beräknad borgensavgift för 
Laxåhem vara ungefär hälften av den nuvarande nivån.  

Att borgensavgiften nu är för hög innebär att Laxåhem AB inte kan svara upp 
mot de avkastningskrav som ställs i ägardirektiven till företaget. Den leder 
dessutom till att en orimligt stor del av hyrorna går till borgensavgifterna i ett 
läge där hyresgästerna redan är hårt ekonomiskt pressade och där pengarna 
borde stanna i Laxåhem och användas för att utveckla förvaltningen och läggas 
på mer underhåll av bostäderna.



om. Konstruktionen i Laxå kommun är emellertid att statiskt fastställa en borgensavgift för  Laxåhem 
 oberoende av omprövning av avgiften kredit för kredit över tid. Den borgensavgift som Laxå kommun 
ålagt Laxåhem AB blir därför oskälig både sett till nivå och utifrån beräkningskonstruktion.

Om Laxå kommun skulle införa en beräk-
ningsmodell för borgensavgiften i Laxåhem 
som bygger på principen att fortlöpande 
 beräkna borgensavgiften lån för lån i 
 samband med omsättning av olika   låneposter 
 utifrån en vid varje tidpunkt aktuell riskbe-
dömning, skulle nivån säkerligen pendla 
kring intervallet 0,3% - 0,35%, dvs. kring 
den nivå som är gängse både för övriga 
 kommuner i närområdet och för kommuner 
med liknande förutsättningar som Laxå. En 
skälig borgensavgift skulle därmed behöva 
innebära en halvering av den nuvarande bor-
gensavgiften.

3. VAD ÄR EFFEKTERNA AV EN FÖR HÖG BORGENSAVGIFT? 
För Laxåhem innebär borgensavgiften en ökad kapitalkostnad om drygt 1,5 miljoner kronor per år. En 
halvering ner till den nivå Hyresgästföreningen ovan fastställt som skälig skulle innebära en besparing 
på ca 700 tkr per år. Enligt Laxå kommuns ägardirektiv till Laxåhem AB åläggs företaget att över en 
treårsperiod göra ett resultat motsvarande 5% avkastning på eget kapital. Som framgår av nedanstående 
diagram har avkastningsförmågan i Laxåhem varierat över tid med stora variationer. 

Utifrån kapitalställningen i företaget mot-
svarar dock ägardirektivets avkastningskrav 
ett resultat efter finansiella poster om ca 850 
kkr per år. De senaste 3 åren har Laxåhem 
dock gjort ett genomsnittligt minusresultat 
om - 1.079 tkr per år. Ett fastställande av 
 borgensavgiften till en skälig nivå skulle därför 
ge Laxåhem ett betydande tillskott och hjälp 
att möta det för företaget uppställda avkast-
ningskravet. Att däremot låta Laxåhem AB 
göra  negativa resultat över tid är lika lite för-
enligt med lagens krav på affärsmässighet som 
att ha en felaktigt beräknad borgensavgift.

4. SÅ DRABBAS HYRESGÄSTERNA
Hyresgästerna i Laxåhem har med 19.650 kr per 
månad den lägsta genomsnittliga disponibla 
 månadsinkomsten efter skatt av hyresgästerna i 
alla allmännyttor i Örebro län. 

En av orsakerna till detta är att Laxåhem har den 
tredje största andelen enpersonshushåll och 
 hushåll med en inkomsttagare och  hemmavarande 
barn för vilka inkomsttagaren har ett försörj-
ningsansvar. Detta skapar en särskild känslighet 
för hyreshöjningar bland hyresgästerna hos 



 Laxåhem. Hela 67 % av hyreshushållen är 
 enpersonshushåll och ytterligare 7% av 
 hushållen inom Laxåhems bostadsbestånd är 
 ensamstående med hemmavarande barn. 

Samtidigt så leder den för höga borgensavgif-
ten till att Laxåhems hyresgäster  betalar den 
högsta andelen av sin hyra i borgensavgift 
bland kommunerna i Örebro län. Varje år be-
talar nu varje hushåll i Laxåhem 1.618 kr av 
sin hyra, vilket motsvarar hela 2,48% av 
 hyrorna. Den orimligt höga nivån på bor-
gensavgiften inom Laxåhem drabbar således 

hyresgästerna på ett orimligt sätt i relation till 
 hyresgästkollektivet på andra orter med högre 
inkomster att betala hyran med. 

En sänkning av borgensavgiften till den nivå 
Hyresgästföreningen ovan konstaterat mer 
rimlig och realistisk utifrån Laxåhems kredit-
villkor och förutsättningar i övrigt skulle spara 
700 kr per år åt varje hushåll inom Laxåhem, 
en marginal som vore varmt välkommen i en 
tid då hyresgästernas  ekonomier är särskilt hårt 
pressad av den vikande samhällsekonomiska 

trenden till följd av Covid-19 pandemin, med 
höga  antal varsel inom arbetsmarknaden och 
den högsta arbetslösheten Sverige känt i  modern 
tid.

KONTAKTA OSS 
Vi diskuterar gärna frågan kring  borgensavgift vidare.  

Har du  funderingar kring  ovanstående text eller vill träffa oss står vi till förfogande. 

Dennis Holmberg, Förhandlingsledare 
Hyresgästföreningen
Tel: 010—459 15 64
E-post: 
dennis.holmberg@hyresgastforeningen.se

Erik Anfält, Förhandlingsledare 
Hyresgästföreningen
Tel: 010—459 15 10

E-post:  
erik.anfalt@hyresgastforeningen.se


