
”Bland offren 
för denna låg-
prispolitik finner 
vi alla dem som 
aldrig kommer 
in på bostads-
marknaden.”

I en artikel (Di Debatt 29/9) 
 säger Barbro Engman, ordfö-
rande för Hyresgästförening-
en, ”stopp och belägg” till höj-
da hyror. Utspelet sammanfal-

ler med att förhandlingarna om 
2013 års hyror inleds och är tänkt 
att sätta press på bostadsföretagen, 
men framstår ändå som märkligt. 

Det kollektiva förhandlingssys
temet på hyresområdet bygger, 
precis som på arbetsmarknaden, 
på att parterna förmår ta ett 
 ansvar som sträcker sig utöver att 
maximera sina förhandlingsfram
gångar i ett kort perspektiv. Riks
dagens uppdrag till parterna är 
också att inom det kollektiva sys
temets ram skapa en väl funge
rande bostadsmarknad.

I en debatt nyligen angav Barbro 
Engman att Hyresgästföreningens 
uppdrag är att i varje läge se till att 
hyrorna är så låga som möjligt. Inte 
att säkerställa att hyrorna upplevs 
så prisvärda som möjligt. Denna 
kategoriska inställning känner vi 
igen från de årliga förhandlingarna. 
Och eftersom Hyresgästföreningen 
alltid har makten att säga nej har 
resultatet blivit därefter, med bland 
annat otillräckliga investeringar i 
nyproduktion och renovering.

Engmans medlemmar som har 
en förhållandevis billig hyresrätt är 
nöjda. Men bland offren för denna 
lågprispolitik finner vi alla dem 
som aldrig kommer in på bostads-
marknaden, de som måste tacka 
nej till jobb och studier när bostä-
der saknas och företagen som inte 
förmår rekrytera rätt personal.

I artikeln fortsätter hon resonera 
som om bostadsmarknaden var i 
balans. Här blir det riktigt märk-
ligt. Mot bättre vetande argumen-
terar Engman för att faktorer som 
driftnetto, reporänta och inflation 
ska påverka hyresförhandlingarna, 
trots att de inte har något med 
bruksvärdessystemet att göra 

Om Hyresgästföreningen är 
 intresserad av att diskutera ett 
framtida utrymme för individuella 
hyresavtal med indexklausuler är 
vi öppna för det, men tills vidare 
bör vi hålla oss inom det ramverk 
som bruksvärdessystemet anger. 
Där  bestäms hyresnivån inte av 
 bostadsföretagets kostnader,  utan 
av hyresgästernas allmänna värde
ring av en lägenhets attraktivitet.

Vi vet att hyrorna på många 
marknader, framför allt i storstads-
områdena, inte svarar mot hyres-
gästernas värderingar och efterfrå-
gan. Och så länge denna obalans 
kvarstår kommer inte bostäderna 
att bli fler och bostadsmarknaden 
inte att fungera bättre än i dag.

Oklokt 
om hyror

REINHOLD LENNEBO
vd, Fastighetsägarna Sverige

Företag med kollektivavtal har 
sedan lång tid erbjudit 
 anställda tjänstepension. 
Länge var pensionerna för-
månsbestämda. Fack och 

 arbetsgivare har kommit överens om 
att gå över till premiebestämda pen-
sioner. I stället för att en viss procent-
sats av lönen vid anställningens slut 
utlovas gör arbetsgivaren en avsätt-
ning i form av en försäkringspremie.

Då är det naturligt att den anställ-
daska ha möjlighet att välja hur peng-
arna placeras. Försäkringspremien 
 betalas av arbetsgivaren till Fora för 
anställda på LO-området eller Collec-
tum för anställda inom PTK-området. 
Dessa två partsägda bolag upphandlar 
sedan försäkringsbolag. Collectum 
och Fora erbjuder totalt placering  
i tolv olika bolag. Sammanlagt finns 
det över ett hundra fonder från ett fyr-
tiotal leverantörer att välja mellan.

Dagens system är enkelt, billigt 
och bra – både för våra medlems
företag och för deras anställda. 
 Genom att upphandla har avgifterna 
pressats ned, något som gynnar 
framtida pensionärer. I snitt är avgif
terna hälften så höga som om sam
ma fondandelar skulle köpas utanför 
planerna.

Upphandling är en normal före-
teelse inom en fri marknad. Att upp-
handlingsförfarandet av systemets 
kritiker beskrivs som ”monopol” är 

obegripligt. Även de som mest hög-
ljutt kritiserar våra upphandlingar 
tillämpar samma modell med ungefär 
samma resultat. Det gäller även för-
säkringsbolagen själva, som har ett 
upplägg som är en kopia på våra upp-
handlingar. Försäkringsförmedlarna 
har i sin tur upphandling som en cen-
tral del av sitt kommersiella erbjudan-
de till företagen och marknadsför ak-
tivt hur viktig upphandling är för att 
få en kostnadseffektiv plan.

Systemets kritiker kräver nu att 
systemen öppnas helt och att det 
 införs en flytträtt för enskilda anställ-
da även till icke-upphandlade försäk-
ringsbolag.

Svenskt Näringsliv anser att  dagens 
system, där arbetsmarknadens parter 
genomför en öppen och transparent 
upphandling, är bra och förenligt med 
hur en marknad bör fungera.

Företag som vill lämna planerna 
ska ha rätt att söka försäkringslös
ningar utanför kollektivavtalssyste
met. Vi kommer att fortsätta att dri
va att denna möjlighet, som redan 
finns inom Avtalspension SAFLO, 
ska gälla även på tjänstemannaom
rådet.

Även anställda bör kunna lämna 
planerna under ordnade former. Om 
den anställda exempelvis går till ett 
icke kollektivavtalsanslutet företag 
bör helt fri flytträtt gälla. Om den 
 anställde arbetar i ett företag anslutet 

till en av planerna bör den anställda 
också kunna lämna planen i det fall 
arbetsgivaren är beredd att erbjuda 
en lösning. Det är precis vad som gäl-
ler sedan över tjugo år i den förmåns-
baserade planen, ITP2, för alla tjäns-
temän med en lön över 546 000 
konor per år.

Svenskt Näringsliv ser ingen an
ledning till att det inte kan tillämpas 
i de andra planerna och för alla, 
 oavsett inkomst, förutsatt att det 
sker efter överenskommelse mellan 
den anställde och arbetsgivaren. 
Vad försäkringsbranschen glömmer 
är att ett system där anställda 
 en sidigt skulle kunna välja att gå 
 utanför det pensionssystem som ar
betsgivaren beslutat ska gälla skulle 
med föra en stor administrativ börda 
och riskexponering för företagen.

För våra 60 000 medlemsföretag 
och deras drygt 1,6 miljoner anställda 
är det viktigt med ordning och reda  
i de kollektivavtalade pensionssyste-
men. De mångmiljardbelopp som 
sätts av till pensioner varje år måste 
hanteras på ett ansvarsfullt sätt. 
Svenskt Näringsliv ställer sig positivt 
till en utökad flytträtt för spararen 
och möjligheter för arbetsgivare att 
helt lämna de kollektivavtalade 
 planerna för andra lösningar.

Anställda bör kunna 
lämna pensionssystemet

Svenskt Näringsliv ställer sig bakom förbättrade valmöjligheter för  
pensioner. För en anställd som går till ett icke kollektivavtalsanslutet  
företag bör fri flytträtt gälla. Om den anställda arbetar i ett företag  
anslutet till en av planerna bör den anställda också kunna lämna  
planen. Det skriver Christer Ågren, Svenskt Näringsliv.

OMVÄNDNING. Livförsäkringsutredningen som presenterades i fredags har lett till en intensiv debatt, skriver Christer Ågren. FOTO: JESPER FRISK
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