STOCKHOLMS
BOSTADSRÄTTSBAROMETER
2020
En rapport om bostadsrättsföreningars ekonomi

2 | STOCKHOLMS BOSTADSRÄTTSBAROMETER 2020

FÖRORD

”Ett av HSB Stockholms
viktigaste uppdrag är
att bidra till välmående
bostadsrättsföreningar
som tar ansvar för en
långsiktigt hållbar
ekonomi.”

Cecilia Jutell
Analytiker
HSB Stockholm

I Stockholms Bostadsrättsbarometer 2020 presenterar vi ett antal ekonomiska
nyckeltal från närmare 500 av våra kunder i Stockholmsregionen. Vi visar hur
nyckeltalen hänger ihop och vilka slutsatser som kan dras om Stockholms bostadsrättsföreningars ekonomiska läge. Hur utvecklas avgifterna? Ökar skulderna?
Och sparar föreningarna tillräckligt?
HSB Stockholm är Stockholmsregionens största
bostadsrättsorganisation. Ett av våra viktigaste uppdrag är att sprida kunskap om och öka förståelsen
för hur bostadsrättsföreningars ekonomi fungerar.
På så sätt bidrar vi till trygga och välmående bostadsrättsföreningar som tar ansvar för en långsiktigt
hållbar ekonomi.
Vi önskar god läsning!

OM STOCKHOLMS
BOSTADSRÄTTSBAROMETER
• Statistik från 496 bostadsrättsföreningar i
Stockholmsregionen vars ekonomiska förvaltning
sköts av HSB Stockholm (både medlemmar och
icke medlemmar i HSB Stockholm)
• Statistik från 2019
• 66 960 bostadsrättslägenheter
(snitt 135 lägenheter/brf)
• 4 690 000 kvm boarea (snitt 9 457 kvm/brf)
• 270 000 kvm lokalarea (snitt 550 kvm/brf)
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RESULTATREDOVISNING 2019 ÅRS STATISTIK
AVGIFTER OCH ÖVRIGA INTÄKTER
En bostadsrättsförenings intäkter består av avgifter från medlemmarna, men även hyror från hyresgäster till kommersiella lokaler, parkeringsplatser i garage och utomhus med mera. Avgiften från
medlemmarna är i snitt 672 kr/kvm/år vilket är en marginell ökning sedan året innan. Avgifterna har
i princip varit oförändrade de senaste fem åren (+3 procent). Den genomsnittliga totala intäkten är
783 kr/kvm/år vilket är en höjning med endast 3 procent de senaste fem åren.
Avgift och övriga intäkter
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DRIFTKOSTNADER
Driftkostnaden är i snitt 509 kr/kvm/år. Jämfört
med förra året är det bara en marginell ökning,
men de senaste fem åren har driftkostnaderna
ökat med hela 12 procent. Driftkostnaderna består
av löpande kostnader som vatten, el, fjärrvärme,
förvaltning, sophämtning, löpande reparationer,
försäkringar med mera.
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SPARANDE

SKULDSÄTTNING

Sparandet uppgår till i snitt 215 kr/kvm/år vilket
är en marginell sänkning sedan förra året, men
en ökning med 15 procent de senaste fem åren.
Sparandet ska täcka föreningens framtida
underhåll.

Skuldsättningen uppgår till i snitt 4 992 kr/kvm/år
och ökar marginellt från föregående år. Jämfört
med för fem år sedan har skuldsättningen ökat
med 9 procent. Skuldsättningen visar hur mycket
lån en bostadsrättsförening har per kvm för
boarea och lokalarea.

Sparande

Skuldsättning
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AMORTERING

RÄNTOR

Amorteringen i procent av skuld är 2,8 procent
vilket är en minskning med 0,6 procentenheter
sedan förra året, och en minskning med 1,0
procentenheter på fem år.

Snitträntan ligger kvar på samma nivå som förra
året, det vill säga 1,2 procent. Jämfört med för fem år
sedan så har räntan sjunkit med 1,1 procentenheter.
Snitträntan avser räntan för både rörliga och bundna
lån oavsett bindningstid.

Amortering
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2 AV 5 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SKJUTER KOSTNADER
PÅ FRAMTIDA MEDLEMMAR
Sparandet är högre än för fem år sedan, men två av fem bostadsrättsföreningar
sparar troligtvis för lite, det vill säga mindre än 200 kr/kvm/år och täcker
därmed inte upp för sitt eget framtida underhållsbehov som schablonmässigt uppgår till 200–300 kr/kvm/år.
Ett för lågt sparande behöver inte betyda att föreningen
inte klarar sin ekonomi idag, men det visar att den inte
sparar tillräckligt till sitt framtida underhållsbehov.
En nackdel med att spara för lite är när det är dags
för stora renoveringar, såsom stammar, tak, fönster
eller fasad. Då måste föreningen lånefinansiera i högre
grad och för att täcka de ökade räntekostnaderna måste
avgifterna höjas ett rejält snäpp.
Två av fem föreningar täcker inte upp för det slitage
som man själv är med och skapar och i praktiken
skjuter man kostnader för dagens slitage på framtida
medlemmar.
Även kostnadsutvecklingen för underhåll behöver
mötas med framför allt höjda avgifter. Att avvakta med
underhåll innebär ofta högre driftkostnader. Men höga
driftkostnader kan också ge en indikation på var det
kan finnas pengar att spara.

”Om räntan ökar
med 1 procentenhet
behöver den genomsnittliga bostadsrättsföreningen i Stockholm
höja sina avgifter med
8 procent för att behålla
samma sparande.”
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”2 av 5

Större investeringar inom
bostadsrättsexempelvis energioptimering
föreningar
kan bidra till att driftkostnasparar troligtvis
derna inte ökar lika mycket
för lite.”
som de annars skulle ha gjort
och det är positivt att många
bostadsrättsföreningar har fått
upp ögonen för energioptimeringar av olika slag.
Den stora anledningen till att föreningar kan ha
det sparandet de har idag, är den låga räntan. Det gör
dem väldigt räntekänsliga och på sikt är det ohållbart
med ett för lågt sparande givet att räntan någon gång
vänder uppåt.
Om räntan ökar med en procentenhet behöver
den genomsnittliga bostadsrättsföreningen i Stockholm
höja sina avgifter med åtta procent för att behålla
samma sparande. Och nästan en av tio behöver höja
med mer än 15 procent.

”En komplett underhållsplan
är det främsta verktyget
för ekonomisk hållbarhet
i bostadsrättsföreningar.”

SPARANDET VIKTIGAST ATT HA KOLL PÅ
Sparandet är det absolut viktigaste nyckeltalet att jobba med för en bostadsrättsförening. Sparandet
säger mest om hur en förening mår ekonomiskt. För att ta reda på hur stort sparandet behöver
vara så krävs en underhållsplan som inkluderar kostnader för samtliga stora planerade underhåll
och investeringar såsom stammar, fönster och tak med mera för de kommande 50 åren. De flesta
föreningar har idag en underhållsplan, men de innehåller inte alltid samtliga komponenter och
ger därmed en missvisande bild.
En komplett underhållsplan är det främsta verktyget för ekonomisk
hållbarhet i bostadsrättsföreningar. Först när kostnaderna för planerat
Total intäkt
underhåll och investeringar är identifierade går det att sätta en
korrekt nivå på sparandet och därmed veta hur höga avgifterna
Sparande
behöver vara, och det går dessutom att ha avgifter som är
jämna över tid.
Om en underhållsplan saknas kan man utgå ifrån en
Räntekostnader
schablon på 200 –300 kr/kvm/år vilket ger att sparandet
behöver vara högre än 200 kr/kvm/år. Men schablonen
är en generell bedömning och beror till stor del på
hur fastigheten är utformad. Bostadsrättsföreningar
Driftkostnader
som exempelvis har många huskroppar med få
våningar har mer tak och fasad att underhålla.
Höghus har hiss att underhålla, och så vidare.
Sparandet utgörs av det som blir över av de totala
intäkterna när drift- och räntekostnader har betalats.
Sparandet ska täcka föreningens framtida underhåll.
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SKULDSÄTTNINGEN ÖKAR SNABBARE
ÄN AVGIFTSHÖJNINGARNA – MEN
FÖRENINGARNA AMORTERAR BRA
När skuldsättningen bedöms är det viktigt att sätta den i relation till skicket på
föreningens hus. En hög skuldsättning är inget problem i en nyproducerad förening
där stora renoveringar ligger långt fram i tiden, men i en äldre förening där stambyte
eller annan omfattande renovering närmar sig är det mer utmanande.



”Att amortera
2,8 procent
på skuld
är ändå en god
amorteringsnivå.”

Jämför vi ökningen av skuldsättning med hur avgifterna
har utvecklats de senaste fem åren ser vi att skuld
sättningen har ökat i betydligt snabbare takt. Den
ekvationen går endast ihop kortsiktigt tack vare låga
räntekostnader.
Vi kan konstatera att amorteringsnivån har gått
ner från föregående år, men att amortera 2,8 procent
på skuld är ändå en god amorteringsnivå.
Det viktiga för att bedöma hur en förening mår
ekonomiskt, är dock att se till dess sparande. Sparandet
kan i sin tur nyttjas till bland annat att amortera.

8 | STOCKHOLMS BOSTADSRÄTTSBAROMETER 2020

Bostadsrättsföreningar som är byggda mellan 1980
och 1990 och som rimligtvis har stora renoveringar
framför sig de kommande 20 åren har en skuldsättning
på 5 756 kr/kvm/år. Det är 15 procent högre än
genomsnittet vilket kan innebära en risk i och med
att skuldsättningen kommer att öka ytterligare till följd
av renoveringar av stammar, fasader, fönster, tak och
balkonger.

EN STORSTADSJÄMFÖRELSE
Stockholm har högst intäkter och driftkostnader, och sparar minst om man
jämför med Göteborg och Malmö.
Genomsnittsföreningen i Stockholm sparar drygt
20 procent mindre än snittföreningen i Malmö och
Göteborg. Stockholms avgiftsnivåer är lägre än i
Malmö och Göteborg, men tack vare högre övriga
intäkter har Stockholm en total intäkt i nivå med

Göteborgs och högre än Malmös. Vid en jämförelse av
driftkostnader ser vi att den genomsnittliga föreningen
i Stockholm har avsevärt högre kostnader än Malmö
och Göteborg. Det är framför allt uppvärmningen som
är dyrare.

DRIFTKOSTNADER

SPARANDE
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5 GODA RÅD

TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR
FÖR BÄTTRE EKONOMISK HÅLLBARHET

Har ni inte en komplett underhållsplan som inkluderar kostnader för
samtliga stora planerade underhåll och investeringar såsom stambyte,
tak, fönster och fasad för de kommande 50 åren – ta fram en.

Spara till er genomsnittliga underhålls- och investeringskostnad.
Vet ni inte er kostnad – börja med att spara minst 200 kr/kvm/år.
Då betalar nuvarande medlemmar för sitt eget slitage och
kostnaden skjuts inte på framtida medlemmar.

Se över era driftkostnader för att om möjligt sänka dessa.

Ha en löpande diskussion i styrelsen vad gäller
avgiftsnivåer, och tänk långsiktigt.

Var öppna mot era medlemmar om hur ni planerar
och resonerar kring föreningens ekonomi.
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Läs mer om HSBs arbete med ekonomiska nyckeltal på
hsb.se/bostadsrattskollen

HSB Stockholm
112 84 Stockholm | Fleminggatan 41
010-442 10 00
hsb.se/stockholm

