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Sammanfattning  
Hyresrätten är en viktig del för svensk ekonomi och sysselsättning. Boendeformen gör det 
enklare för personer att flytta mellan orter, utan att först behöva köpa en ny bostad och sälja 
sin gamla. För att se över möjligheterna att främja hyresrätten beslutade regeringen den  
30 juli 2015 att tillsätta en särskild utredare med uppgift att bland annat analysera området 
”ingripande mot misskött förvaltning av hyreshus, m.m” samt analysera vilka konsekvenser 
som upphävandet av förvärvslagen år 2010 har medfört. Utredningen fick namnet Hyresgäst-
utredningen. 

Hyresgästutredningen har i sin utredning kommit till slutsatsen att det föreligger problem 
avseende ingripande mot misskött förvaltning av hyreshus, m.m. För att komma till rätta med 
de problem som föreligger är det viktigt att åtgärder vidtas och därför har utredningen 
framtagit ett antal förslag och överväganden. Utredningen har bland annat föreslagit att det 
krävs klarare bestämmelser avseende åtgärdsföreläggande i hyreslagen, att ingripandeformen 
förvaltningsåläggande i bostadsförvaltningslagen ska ersättas av förvaltningsföreläggande, att 
kommuner ska bli skyldiga att tillhandhålla en förteckning över godvilliga tvångsförvaltare, 
att när det sker ett ägarbyte under pågående tvångsförvaltning ska den ursprungliga ägaren 
ansvara över att betala förvaltarens arvode fram till dagen för ägarövergången, att det krävs 
tydligare bestämmelser avseende förvaltares utgifter samt att det krävs ytterligare insatser för 
att hitta godvilliga tvångsförvaltare. Vidare har utredningen konstaterat att det inte föreligger 
skäl för att införa en ny förvärvslag eller för att införa möjligheten till tvångsförsäljning av 
hyresfastigheter som står under särskild förvaltning. 

Hyresgästutredningens framtagna förslag är huvudsakligen bra, men förslagen behöver 
bearbetas ytterligare innan de eventuellt blir lagstadgade. Det hade således varit önskvärt att 
utredningen antingen hade haft längre tid på sig eller att utredningen hade uppdelats i två 
skilda utredningar. Utredningens förslag att inte införa en ny förvärvslag är ett adekvat 
förslag, men inom sin tid bör en ny förvärvslag införas. Det är positivt att utredningen vill 
klargöra att det inte krävs hinder eller men i nyttjanderätten vid åtgärdsföreläggande när 
hyresvärden brister i sin underhållsskyldighet. Utredningens förslag att förvaltningsåläggande 
ersätts av förvaltningsföreläggande är ett bra förslag, men behöver utvecklas mer innan det 
införs i lagen. Att kommunen ska upprätta en förteckning över förvaltare är ett bra förslag, 
men det krävs ytterligare åtgärder för att få fler förvaltare. Om fastigheten övergår till ny 
ägare under pågående förvaltning bör de båda parterna vara solidariskt betalningsansvariga 
gentemot förvaltare. Det är ett bra förslag att förvaltare ska medges ersättning för nödvändiga 
utgifter ur fastighetens avkastning. Utredningen har dragit slutsatsen att alternativet 
tvångsförsäljning under pågående förvaltning inte bör införas, vilket är en positiv slutsats.  
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1. Inledning 
1.1 Problembakgrund 
Hyresrätten är en viktig del för svensk ekonomi och sysselsättning, bland annat eftersom 
boendeformen är flexibel och inte har något krav på kapitalinsats. Boendeformen gör det 
därför enklare för personer att flytta mellan orter, utan att först behöva köpa en ny bostad och 
sälja sin gamla. Personer kan därför lättare flytta till orter där jobben eller studierna finns.1 
Vidare är hyresrätten betydelsefull eftersom den bidrar till en mångfald på bostadsmarknaden, 
vilket resulterar i att bostadssökande har en valfrihet mellan olika bostadsformer. Dessvärre 
har antalet hyresrätter i Sverige minskat under de senaste åren. På enbart fem år, från den  
31 december 2011 till den 31 december 2016, har antalet hyresrätter minskat från drygt  
1 590 0002 till drygt 1 430 0003, vilket regeringen vill ändra på. Tack vare hyresrättens 
egenskaper och dess bidrag till den svenska bostadsmarknaden, anser regeringen att 
hyresrätten ska främjas som boendeform.4 För att se över möjligheterna att främja hyresrätten 
beslutade regeringen den 30 juli 2015 att tillsätta en särskild utredare med uppgift att 
överväga somliga frågor avseende hyra av lägenheter. I utredarens uppgift ingick bland annat 
att analysera konsekvenserna av upphävandet av lagen (1975:1132) om förvärv av 
hyresfastighet m.m. (förvärvslagen) och skärpningarna i bostadsförvaltningslagen (1977:792) 
(BFL), att undersöka hur hyresgästers inflytande över förbättrings- och ändringsarbeten 
tillämpas, att föreslå på vilket sätt lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad bör införas i 
den så kallade hyreslagen, 12 kap. jordabalken (1970:994) (HL), samt ta ställning till 
huruvida hyresgästens ställning bör förstärkas. Utredningen fick namnet Hyresgäst-
utredningen och betänkandet presenterades i april 2017.5 Utredningen har därefter skickats på 
remiss till 67 remissinstanser.6  Sista svarsdatumet för att inkomma med remissvar till 
Justitiedepartementet var den 12 september 2017.7 

Hyresgästutredningen föreslår ett antal förslag som syftar till att stärka hyresgästernas 
ställning. Av de remissvar som har inkommit till Justitiedepartementet framgår det att hyres-
värdarnas organisationer tycker att hyresgästers ställning kan bli alltför stark, medan vissa 
andra aktörer anser att de förändringar som har föreslagits inte är tillräckliga.8 

                                                

1 SOU 2012:88 – Att hyra, från en rätt för allt färre till en möjlighet för allt fler. 
2 Statistiska centralbyrån, Kalkylerat bostadsbestånd 2011 (2018-01-28). 
3 Statistiska centralbyrån, Bostadsbeståndet 2016-12-31 (2018-01-28). 
4 Kommittédirektiv 2015:83 - Stärkt ställning för hyresgäster, s. 2. 
5 SOU 2017:33 – Stärkt ställning för hyresgäster. 
6 Regeringskansliet, remisslista SOU 2017:33, diarienummer Ju2017/03853/L1. 
7 Regeringskansliet, remisslista SOU 2017:33, diarienummer Ju2017/03853/L1. 
8 Regeringskansliet, remissvar SOU 2017:33. 
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I skrivande stund är Hyresgästutredningen på beredning där Justitiedepartementet går igenom 
utredningen och de remissvar som har inkommit och för tillfället finns det inte någon tidsplan 
om när eventuella lagförslag kommer att läggas fram.9 

Som ovan nämnts var en av Hyresgästutredningens uppgifter att analysera konsekvenserna 
som upphävandet av förvärvslagen och skärpningarna i BFL medfört. Förvärvslagen 
upphävdes år 201010 på grund av att det ansågs att lagen inte var tillräckligt effektiv att 
förhindra olämpliga personer att förvärva och förvalta hyreshus.11 För att försöka bevara 
hyresgästers intresse av en acceptabel fastighetsförvaltning infördes istället skärpningar i 
BFL.12 När regeringen beslutade att tillsätta en särskild utredare hade fem år gått sedan den 
dåvarande förvärvslagen upphävts och reglerna i BFL skärpts. Regeringen ansåg därför att det 
var dags att utvärdera de ändringar som gjorts och utvärderingen blev därför en del av 
utredningen. I samband med att regeringen beslutade om att utvärdera reformen, förekom 
uppgifter om att vissa hyresgäster bor under icke godtagbara förhållanden. Det fanns därför 
anledning att även utreda i hur stor utsträckning det förekommer brister i förvaltningen av 
hyresfastigheter, samt vilka möjligheter hyresgäster har att göra sina rättigheter gällande.13 I 
sin utredning har därför Hyresgästutredningen bland annat undersökt hur pass vanligt brister i 
förvaltningen av hyreshus är, analyserat problem som utredningen har konstaterat, samt 
lämnat förslag på åtgärder som bör genomföras för att komma till rätta med de konstaterade 
problemen. 

Beträffande hyresrätter finns det flera olika intressen som måste beaktas vid nya lagförslag 
och förslag på åtgärder som bör vidtas, varför det är viktigt att ordentliga utredningar görs 
innan nya ändringar genomförs. De intressen som måste beaktas är fastighetsägarens, 
hyresgästens samt bostadspolitikens. Fastighetsägarens intressen består dels av äganderätten 
och möjligheten att gå med vinst. Hyresgästens intressen kan variera beroende på vad 
individen som bor i hyresrätten värdesätter, men ett intresse som är gemensamt för alla 
hyresgäster är nyttjanderätten till sin bostad. Vidare kan hyresgästens intressen exempelvis å 
ena sidan vara att bo billigt, å andra sidan att bo bra med en hög standard. Bostadspolitikens 
intressen består bland annat av att det ska byggas hyresrätter och därför är det essentiellt att 
det å ena sidan är tillräckligt givande att äga hyresrätter och å andra sidan tillräckligt bra och 
prisvärt att bo i hyresrätterna som byggs. För att få fram rimliga åtgärder och bestämmelser 
kring ingripanden mot misskött förvaltning av hyreshus, m.m. behövs det således göras en 
intresseavvägning, vilket gör processen besvärligare än om det enbart var en parts intressen 
som behövdes beaktas. 

                                                

9 Telefonsamtal med Thomas Edling, kansliråd vid Justitiedepartementet, 2017-11-20. 
10 Civilutskottets betänkande 2009/10:CU3; SFS 2010:24. 
11 Prop. 2009/10:21, s. 1. 
12 Prop. 2009/10:21; civilutskottets betänkande 2009/10:CU3; rskr. 2009/10:176; SFS 2010:25. 
13 Kommittédirektiv 2015:83, s. 4. 
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1.2 Problemformulering 
- Hur ändamålsenliga är Hyresgästutredningens framtagna förslag för att lösa de 

problem utredningen har identifierat gällande ingripande mot misskött förvaltning av 
hyreshus, m.m? 

- Finns det några alternativa förslag som bör framföras? 
- Finns det några ytterligare problem gällande dagens bestämmelser rörande ingripande 

mot misskött förvaltning av hyreshus, m.m som Hyresgästutredningen inte har belyst? 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att göra en kritisk studie av Hyresgästutredningens framtagna förslag 
för att lösa de problem som utredningen har identifierat gällande ingripande mot misskött 
förvaltning av hyreshus, m.m. samt att utreda den problematik som finns inom hyresrätten 
angående ingripande mot misskött förvaltning av hyreshus, m.m. Syftet är således att 
analysera utredningens förslag och undersöka om förslagen beaktar den intressekonflikt som 
föreligger vid hyresrätter samt att belysa eventuella problem som kan uppstå genom dessa 
förslag. Vidare är syftet att framta eventuell problematik som utredningen inte har belyst. 
Eftersom det föreligger en intressekonflikt vid hyresrätter14 och eftersom det är flera intressen 
som ska beaktas vid framtagandet av lösningar på de problem som föreligger är syftet 
dessutom att frambringa ett yttrande om de förslag som utredningen har lagt fram kommer att 
gynna samhället i stort samt komma med idéer om hur förslagen kan förbättras. Uppsatsen 
riktar sig till juridikstuderande samt sakkunniga inom juridik. 

1.4 Avgränsningar 
Hyresgästutredningen är en omfattande utredning och utreder ett flertal områden inom 
hyresrätten. Eftersom utredningen är så pass omfattande, kommer författaren inte att ha 
möjlighet att analysera alla de områden utredningen avser. Författaren kommer därför att 
fokusera på att analysera på området ”ingripande mot misskött förvaltning av hyreshus, m.m”. 
Vidare kommer författaren enbart att analysera de synpunkter i remissvaren som behandlar 
det nyss nämnda området och kommer således inte gå in på övriga synpunkter. Uppsatsen 
kommer enbart att omfattas av nationell rätt och kommer följaktligen inte att bestå av någon 
komparativ del.  

1.5 Metod och material 
1.5.1 Övergripande metodval  
I uppsatsens inledande del kommer en rättsdogmatisk metod att användas för att utreda och 
förtydliga gällande svensk rätt för de lagrum som tillämpas för området ingripande mot 
misskött förvaltning av hyreshus, m.m. Lagrummen kommer att utredas utifrån en teleologisk 

                                                

14 Se avsnitt 1.1. 
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tolkning, det vill säga utifrån det syfte lagstiftaren hade när lagen stiftades, och därför 
kommer författaren att använda sig av förarbetena som finns till de aktuella lagarna. 
Anledningen till att lagrummen ska utredas är för att klargöra hur intresseavvägningen mellan 
de olika intressen som finns inom hyresrätten ser ut genom dagens bestämmelser. För att 
klargöra hur intresseavvägningen ser ut genom dagens bestämmelser kommer författaren även 
att använda sig av den praxis som Hyresgästutredningen har redovisat. Utredningen av dagens 
bestämmelser och praxis görs dessutom för att analysera om det föreligger några ytterligare 
problem inom området ingripande mot misskött förvaltning av hyreshus, m.m som 
utredningen inte har belyst. Den rättsdogmatiska metoden kommer dessutom att användas i 
delen av uppsatsen där delar av Hyresgästutredningen och dess övervägande och förslag 
presenteras. 

Vidare kommer uppsatsen bestå av en empirisk del där författaren samlar in relevanta delar 
från de remissvar som har inkommit till Justitiedepartementet. Remissvaren samlas in för att 
få synpunkter på Hyresgästutredningen överväganden och förslag. Dessa synpunkter kommer 
sedan att användas i den analyserande delen för att underbygga författarens argument och 
anmärkningar på utredningens framlagda förslag. 

I den analyserande delen av uppsatsen kommer dels en kritisk metod att användas, dels 
kommer en intresseavvägning att göras och dels kommer det att föras ”de lege ferenda”-
resonemang. Vidare kommer analysen även att speglas av ett ekonomiskt tänk för att se om 
utredningens förslag är ekonomiskt försvarbara. Den kritiska metoden och intresse-
avvägningen kommer att användas för att identifiera konsekvenser som uppstår av Hyresgäst-
utredningens och remissvarens olika förslag på åtgärder samt för att frambringa ett yttrande 
om de förslag som Hyresgästutredningen har lagt fram kommer att gynna samhället i stort. 
Det kommer således göras en intresseavvägning mellan de olika intressen (såsom ägande-
rätten, nyttjanderätten, hyresgästers vilja att ha låga hyror och en bra standard på lägenheten, 
fastighetsägares vilja att gå med vinst, bostadspolitiken som medför att det måste vara 
intressant att bygga hyreshus för att antalet hyresrätter ska ökas) som föreligger inom hyres-
rätten och värdera de konsekvenser som de olika förslagen medför. Utifrån författarens analys 
kommer författaren att framföra ”de lege ferenda”-resonemang och framföra förslag på hur de 
eventuellt nya lagförslagen bör utformas. 

1.5.2 Rättsdogmatisk metod 
Rättsdogmatiken kan beskrivas såsom rekonstruktion av rättssystemet.15 Det är således den 
delen av rättsvetenskapen som arbetar med tolkning och systematisering av lagar och be-
stämmelser.16 Som vetenskap blev rättsdogmatiken stor under 1800-talet i Tyskland, men har 
                                                

15 Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s. 1 ff. 
16 Nationalencyklopedin, rättsdogmatik. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rättsdogmatik (hämtad 2018-01-
03). 



 10 

ifrågasatts som vetenskaplig metod under åren som gått. En anledning till att rättsdogmatiken 
har ifrågasatts som vetenskaplig är på grund av att rättsdogmatiken som metod inte är lik de 
”vanliga” vetenskapliga metoderna, såsom kol 14-metoden.17 Däremot finns det två sätt som 
gör forskning vetenskaplig. Antingen bedriver man forskning med ”vanliga” vetenskapliga 
metoder, eller så bedriver man forskningen i vetenskapligt syfte. Inom rättsdogmatiken är det 
vetenskapliga syftet att rekonstruera en del av rättssystemet, och är således vetenskaplig 
genom sitt syfte.18 

Rättsdogmatiken är betydelsefull för praktikern och har sin utgångspunkt i befintliga 
rättskällor. Med hjälp av rättsdogmatiken går det att fastställa vilka rättsregler och be-
stämmelser som finns (de lege lata), samt vilka rättsregler och bestämmelser som bör finnas 
och utformas (de lege ferenda).19 

Som ovan nämnts20, kommer författaren att använda sig av en rättsdogmatisk metod för att 
utreda och förtydliga gällande svensk rätt för de lagrum som tillämpas för området ingripande 
mot misskött förvaltning av hyreshus, m.m. Den rättsdogmatiska metoden kommer dessutom 
att användas i delen av uppsatsen där delar av Hyresgästutredningen och dess övervägande 
och förslag presenteras. 

1.5.3 Empirisk metod 
Inom juridiska, vetenskapliga arbeten är användningen av empirisk metod begränsad, vilket 
kan bero på flera anledningar. En av anledningarna torde vara att den allmänna vetenskapliga 
synen om vad som anses vara rättsvetenskap inte inkluderar den empiriska metoden.21 Därför 
används den empiriska metoden enbart för att få fram och presentera relevanta delar från de 
remissvar som har inkommit till Justitiedepartementet. 

Eftersom den empiriska delen i uppsatsen består av relevanta delar från remissvaren kommer 
författaren att använda sig av en kvalitativ empirisk metod. De relevanta delarna av remis-
svaren kommer sedan att användas för att underbygga författarens analys av Hyresgäst-
utredningen.   

 1.5.4 Kritisk metod med en intresseavvägning 
I uppsatsen kommer ett kritiskt tänkande användas som metod för identifiera konsekvenser 
som uppstår av Hyresgästutredningens och remissvarens olika förslag samt för att utreda hur 
ändamålsenliga Hyresgästutredningens framtagna förslag är. Den kritiska metoden tillåter 
författaren att mångsidigt analysera Hyresgästutredningens kunskaper och värderingar för att 

                                                

17 Kol 14-metoden är en radiometrisk dateringsmetod som användas för att bestämma åldern på exempelvis bergarter.  
18 Jareborg, Nils, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s. 1 ff. 
19 Lehrberg, Bert, Praktisk juridisk metod, 9. uppl., Iusté Aktiebolag, 2016, s. 203-204. 
20 Se avsnitt 1.5.1. 
21 Sandgren, Claes, Om empiri och rättsvetenskap (del I), Juridisk tidskrift, Nr 3 1995/96, s. 726 ff. 
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sedan finna om Hyresgästutredningens förslag är ändamålsenliga eller om det finns bättre 
förslag på åtgärder för att komma tillrätta med de problem som föreligger vid ingripande mot 
misskött förvaltning av hyreshus, m.m.22 Att utreda om det finns bättre förslag än de som 
Hyresgästutredningen har framfört är dessutom ett syfte med kritiskt tänkande som metod.23 

Det kritiska tänkandet som kommer att användas i uppsatsen kan närmare förklaras genom två 
huvudprocesser, ”att fråga och att ifrågasätta”24. Genom att frågor ställs och nuvarande 
förslag ifrågasätts går det att finna nya, förbättrade förslag som därmed blir det nästa steget i 
utvecklingen mot förbättrade bestämmelser avseende ingripande mot misskött förvaltning av 
hyreshus, m.m.25 Frågor är ofta grundläggande i kritiska processer och är dessutom ofta 
början till att något större utvecklas, såsom lösningar. En lösning på ett problem frambringas 
således ofta genom frågorna varför, vad, hur eller vilka ställs. Ifrågasättande är viktigt för att 
ens förslag ska ha en stabil grund. Det är således viktigt att påpeka och ifrågasätta för att 
skapa säkrare förslag och slutsatser. Vidare kommer en juridisk argumentation att användas i 
uppsatsen eftersom den juridiska argumentationen är lösningsinriktad. Den juridiska 
argumentationen kommer att användas till att komma med förslag på hur de problem som 
föreligger inom ingripande mot misskött förvaltning av hyreshus, m.m kan lösas.26 

Ett lagrum kan vara både rationellt och irrationellt samtidigt beroende på från vilket/vems 
intresse lagrummet ses ifrån. Ett lagrum som exempelvis reglerar att fastighetsägare måste 
vidta åtgärder direkt när hyresgästen meddelar att någon brist föreligger är rationellt om 
situationen ses utifrån hyresgästens intresse att få bristen åtgärdad. Däremot är lagrummet 
ekonomiskt irrationellt om situationen ses utifrån fastighetsägarens intresse att spara pengar. 
För att få fram det bästa förslaget för samhället i stort är det därför nödvändigt att en 
intresseavvägning görs. 

Att använda en kritisk metod med intresseavvägning i uppsatsen är lämpligt för att klargöra 
huruvida Hyresgästutredningens framtagna förslag för att lösa de problem utredningen har 
identifierat avseende ingripande mot misskött förvaltning av hyreshus, m.m är ändamålsenliga 
och praktiska. 

1.6 Disposition 
Uppsatsen är uppdelad i tre huvudområden, teori, empiri och analys. Teoridelen består av 
kapitel 1-3, den empiriska delen består av kapitel 4 och den analyserande delen består av 
kapitel 5. 

                                                

22 Hultén, Pernilla, Hultman, Jens, Eriksson, Lars T., Kritiskt tänkande, 1. uppl., Liber AB, 2007, s. 17. 
23 Eriksson, Lars T., Hultman, Jens, Kritiskt tänkande, 2. uppl., Liber AB, 2014, s. 22. 
24 Hultén, Pernilla, Hultman, Jens, Eriksson, Lars T., Kritiskt tänkande, s. 17. 
25 Eriksson, Lars T., Hultman, Jens, Kritiskt tänkande, s. 23. 
26 Samuelsson, Joel, Melander, Jan, Tolkning och tillämpning, 2. uppl., Iustus förlag AB, 2012, s. 200. 



 12 

I kapitel 2 redogörs det för den gällande svenska rätten som är aktuell avseende området 
ingripande mot misskött förvaltning av hyreshus, m.m. Kapitlet beskriver när de olika 
lagrummen är tillämpliga och kapitlet innehåller delvis en historisk återblick för att ge läsaren 
kort information om hur lagarna har utvecklats.  

I kapitel 3 redogörs för bakgrund till att regeringen valde att tillkalla en särskild utredare, vars 
fick i uppdrag att utreda vissa avseenden inom hyresrätten. Vidare redogörs delar av 
Hyresgästutredningen, vilka avser konstaterade problem och förslag på åtgärder för att 
komma till rätta med dessa konstaterade problem avseende området ingripande mot misskött 
förvaltning av hyreshus, m.m. 

I kapitel 4 kommer betydelsefulla delar från remissvaren avseende området ingripande mot 
misskött förvaltning av hyreshus, m.m att redovisas. De delar som redovisas är således från de 
remissinstanser som har givit sina synpunkter på Hyresgästutredningens förslag avseende 
området ingripande mot misskött förvaltning av hyreshus, m.m. 

Slutligen, i kapitel 5, kommer den analyserande delen där författaren kommer att belysa den 
problematik som finns i utredningens förslag, presentera för- och nackdelar med förslagen 
samt komma med ”de lege ferenda”-resonemang om hur lagförslagen bör utformas. Vidare 
kommer problemformuleringarna att besvaras.  
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2. Gällande rätt – Misskött förvaltning av hyreshus, m.m. 
2.1 Inledning 
HL och BFL är båda skyddslagstiftningar som ska skydda hyresgäster från misskött 
förvaltning av hyreshus och från boendeförhållanden som inte är acceptabla. Utöver HL och 
BFL finns det bestämmelser i bland annat plan- och bygglagen (2010:900) (PBL), 
miljöbalken (1998:808) (MB), förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälso-
skydd samt expropriationslagen (1972:719)(ExL), som är till för att skydda bland annat 
hyresgäster. Nedan kommer de aktuella bestämmelserna att redovisas. 

2.2 Hyreslagen 
I samband med att jordabalken i 1734 års lag ersattes med en ny jordabalk27 fördes hyreslagen 
i 1968 års lag, med vissa mindre ändringar, in i den nya jordabalkens 12 kapitel.28 Den nya 
jordabalkens 12 kapitel har därefter fått namnet hyreslagen i vardagligt tal.  

I 9 § första stycket HL stadgas det att hyresvärden ska på tillträdesdagen tillhandahålla lägen-
heten i sådant skick att lägenheten är fullt brukbar för det ”avsedda ändamålet”. Om bättre 
skick har avtalats ska hyresvärden tillhandahålla lägenheten i det bättre skicket. I lag-
kommentarer till paragrafen framgår det att med det ”avsedda ändamålet” avses bostad, lager, 
kontor, etc. samt att kraven på en bostads skick är högre än kraven på ett lager eftersom det 
avsedda ändamålet är olika för de två objekten.29 I paragrafens andra stycke stadgas det att 
avtal dock får träffas om att lägenhetens skick ska vara sämre, om en förhandlingsklausul 
enligt hyresförhandlingslagen (1978:304)(HFL) har tagits in i hyresavtalet. Avtalet om sämre 
skick än det som anses vara fullt brukbart måste således ha medtagits in i en förhandlings-
överenskommelse.30 

Enligt 15 § första stycket HL ska hyresvärden under hyrestiden, som utgångspunkt, bibehålla 
lägenheten i sådant skick som stadgas i 9 § första stycket HL, om inte parterna har avtalat om 
annat skick. Enligt 15 § andra stycket HL ska hyresvärden, om hyresavtalet helt eller delvis 
avser en bostadslägenhet, med skäliga tidsintervaller ombesörja tapetsering, målning och 
andra sedvanliga reparationer med hänsyn till lägenhetens försämring genom ålder och bruk. 
Undantag mot denna bestämmelse är om annat har avtalats och avtalet avser en ägarlägenhet 
eller ett enfamiljshus, eller om en förhandlingsklausul enligt HFL har tagits in i hyresavtalet. 
Förutom om något av undantagen är tillämpliga är bestämmelsen tvingande.31 Enligt för-

                                                

27 Jordabalk (1970:994). 
28 Prop. 1970:20, s. 1 f, 1016. 
29 Skorup, Ulf, Underskog, Tomas, Hyreslagarna, 9. uppl., Karnov Group Sweden, 2013, s. 50. 
30 Holmqvist, Leif, Thomsson, Rune, Hyreslagen, 11. uppl., Norstedts Juridik AB, 2015, s. 88. 
31Beckman, Lars K., Bäärnhielm, Mauritz, etc., Jordabalken, 2. uppl., Norstedts Juridik AB, 2012, s. 296. 
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arbetena till paragrafen är det innehållet i hyresavtalet som i första hand är bestämmande för 
hur omfattande hyresvärdens underhållsplikt är.32 

Bostadshyresgäster har möjlighet att lämna in ansökan om åtgärdsföreläggande till 
hyresnämnden, 16 § andra stycket HL. Åtgärdsföreläggande används för att beordra en hyres-
värd att åtgärda brister i lägenheten. Hyresnämnden får meddela åtgärdsföreläggande när 
lägenheten skadats under hyrestiden och hyresgästen inte är ansvarig för den inträffande 
skadan, när hyresvärden brister i underhållskyldigheten, när hinder eller men uppstår i 
nyttjanderätten utan att hyresgästen är ansvarig, samt när hyresvärden brister i att underhålla 
gemensamma utrymmen. Dessutom får, enligt 11 § första stycket femte punkten HL, 
åtgärdsföreläggande meddelas om lägenheten har skadats före hyrestidens början och skadan 
inte har avhjälpts vid tillträdesdagen. Hyresnämnden har även möjlighet att förena åtgärds-
föreläggande med vite enligt 16 § andra stycket HL. Bedömningen avseende om åtgärds-
föreläggande ska förenas med vite bör bland annat beakta risken att fastighetsägare inte följer 
förelägganden utan vite.33 Redan i förarbetena till den dåvarande lydelsen i 16 § HL framgår 
att hyresgästers anspråk på reparationer i lägenheten bör tillgodoses bättre än vad det gjordes 
då. Vidare framgår det av förarbetena till den dåvarande lydelsen att utformningen av 16 § ger 
utrymme för skilda tolkningar.34 

I 18 a § sjätte stycket HL framgår det vad som anses vara en acceptabel standard för bostads-
lägenheter. En bostadslägenhet ska anses ha en acceptabel standard om lägenheten är försedd 
med, inom lägenheten, anordning för; kontinuerlig uppvärmning; kontinuerlig tillgång till 
varmt och kallt vatten för hushåll och hygien; avlopp för spillvatten; personlig hygien, om-
fattande toalett och tvättställ samt badkar eller dusch; försörjning med elektrisk ström för 
normal hushållsförbrukning; matlagning, spis, diskho, kylskåp, förvaringsutrymmen och 
avställningsytor. Vad som anses vara en acceptabel standard är hämtat från den upphävda 
bostadssaneringslagen (1973:531).35 

I 18 a § sjunde stycket HL framgår att det vidare krävs att finns tillgång till förråd inom 
fastigheten och till tvättstuga inom fastigheten eller inom resonligt avstånd, samt att fastig-
heten inte har brister i fråga om hållfasthet, brandsäkerhet eller sanitära förhållanden som inte 
rimligen kan accepteras för att acceptabel standard ska anses uppnådd.  

Om hyresvärden brister i ovan beskrivna ansvar, finns det sanktionsbestämmelser i HL som är 
till för att skydda hyresgäster. Om det uppkommer skador i lägenheten, innan eller under 
hyrestiden, utan att hyresgästen är ansvarig för skadan, får hyresgästen begära att hyresvärden 
vidtar åtgärder för att åtgärda bristen, vilket framgår av 11 § och 16 § HL. Vidtar hyresvärden 
                                                

32 Prop. 1967:141, s. 210. 
33 Lavin, Rune, Viteslagstiftningen, 2. uppl., Norstedts Juridik AB, 2010, s. 77 f. 
34 Prop. 1967:141, s. 210. 
35 Holmqvist, Leif, Thomsson, Rune, Hyreslagen, s. 158. 
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inte åtgärder för att åtgärda bristen, får hyresgästen själv åtgärda bristen på hyresvärdens 
bekostnad. Om bristen är av väsentlig betydelse har hyresgästen dessutom rätt att säga upp 
avtalet. Detsamma gäller om hinder eller men uppstår i nyttjanderätten utan att hyresgästen är 
ansvarig. Hyresgästen har rätt till nedsättning av sin hyra samt eventuellt skadestånd för den 
tid som lägenheten är bristfällig. Anser hyresgästen att denne har rätt till nedsatt hyra eller till 
ersättning, får hyresgästen deponera hela eller del av sin hyra hos länsstyrelsen, vilket framgår 
av 21-22 §§ HL. 

2.3 Bostadsförvaltningslagen 
BFL ersatte den dåvarande lagen (1970:246) om tvångsförvaltning av bostadsfastighet36 och 
tillåter ingripande mot fastighetsägare som vansköter förvaltningen av sina hyreshus.  

I 2 § BFL framgår det att hyresnämnden, under vissa omständigheter, får besluta att en fastig-
het ska ställas under särskild förvaltning.37 För att nämnden ska bestämma ett beslut om 
särskild förvaltning måste bristerna i förvaltningen vara till besvär för bostadshyresgästen. 
Särskild förvaltning ska kunna ske direkt när förvaltningen av fastigheten inte uppfyller de 
krav som bör ställas på en acceptabel fastighetsförvaltning. Det måste således inte visas att 
bristerna i förvaltningen beror på fastighetsägaren, utan det räcker att det kan objektivt 
fastslås att förvaltningen inte fungerar. Däremot krävs det en viss intensitet och varaktighet 
för att särskild förvaltning ska bli aktuellt när det avser ett åsidosättande av någon förpliktelse 
rörande förvaltningen. Det ska således inte vara möjligt att skilja fastighetsägare från 
förvaltningen enbart på grund av brister av tillfällig natur eller av obetydlig karaktär.38 I BFL 
stadgas det inte om vad som anses vara en bristfällig förvaltning, utan vad en fastighetsägare 
måste fullgöra framgår av bland annat HLs regler. Däremot ges viss vägledning i BFLs 
förarbeten avseende vad som kan betraktas som en bristfällig förvaltning.39 Exempelvis 
framgår det av förarbetena till 2 § BFL att en fastighetsägare är skyldig att tillhandahålla fullt 
brukbara hyreslägenheter och utföra löpande underhåll.40 Vidare framgår det av förarbetena 
att om fastighetsägaren inte svarar i telefon eller besvarar brev från hyresgästerna och i övrigt 
är oanträffbar, ses det som en brist i förvaltningen.41 

Enligt 2 § fjärde stycket BFL kan särskild förvaltning ske antingen genom förvaltnings-
åläggande eller genom tvångsförvaltning och enligt 29 § BFL är det antingen kommunen eller 
en organisation för hyresgäster som får ansöka om särskild förvaltning. Ett beslut om 
förvaltningsåläggande innebär att fastighetsägaren överlämnar förvaltningen till en särskild 

                                                

36 Prop. 1976/77:151, s. 13. 
37 Särskild förvaltning i BFLs mening är således när en fastighet ställs under tvångsförvaltning eller när fastighetsägaren har 
slutit avtal med en särskild förvaltare på grund av att hyresnämnden har beslutat om förvaltningsåläggande. 
38 Prop. 1976/77:151, s. 82 f. 
39 Prop. 1976/77:151, s. 81 ff. 
40 Prop. 1976/77:151, s. 81. 
41 Prop. 1976/77:151, s. 82. 
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förvaltare och ska meddelas om bristerna i förvaltningen inte är särskilt allvarliga. Ett beslut 
om tvångsförvaltning innebär att hyresnämnden ställer fastigheten under förvaltning av 
särskild förvaltare på grund av att bristerna i förvaltningen är av allvarligt slag eller det kan 
antas att förvaltningsåläggande inte är nog för att uppnå en acceptabel förvaltning. Skillnaden 
mellan förvaltningsåläggande och tvångsförvaltning är således att missförhållandena är 
allvarligare när nämnden beslutar om tvångsförvaltning. 

Av 4 § BFL framgår det att vid förvaltningsåläggande ska ett förvaltningsavtal mellan 
fastighetsägaren och den särskilda förvaltaren slutas för en tid om minst tre år, om inte 
hyresnämnden ger tillstånd att avtalet får ingås för en kortare tid. I förarbetena till BFL 
framgår det att ett förvaltningsåläggande kan bli aktuellt om hyresvärden exempelvis inte 
uppfyller sin förpliktelse att hålla aktuell information till hyresgästerna om hyresvärdens 
namn och adress eller att hyresvärden, trots tillsägelser, inte utför underhållsarbeten.42  

Beslutar hyresnämnden om tvångsförvaltning är det, enligt 8 § BFL, nämnden som ska utse 
den särskilda förvaltaren. Om en fastighet är ställd under tvångsförvaltning men förhållandena 
är på så vis att en acceptabel förvaltning inte kan uppnås, får kommunen, enligt 28 § BFL, 
lösa in fastigheten. En eventuell talan om inlösen ska väckas vid mark- och miljödomstolen.  

Bestämmelserna i BFL ger rätten till mer ingripande åtgärder när fastighetsägare brister i sin 
förvaltning. Vid en intresseavvägning har BFL således prioriterat hyresgästernas och bostads-
politikens intresse, att alla hyresgäster ska bo under bra förhållanden, framför fastighetsägares 
ägarintresse.   

2.4 Kommunens övriga möjligheter till åtgärder vid misskött förvaltning 
m.m.  
I PBL finns bestämmelser om vilka krav som ställs på fastighetsägare i fråga om skötsel. Av  
8 kap. 14 § PBL framgår det bland annat att ett byggnadsverk måste hållas i vårdat skick samt 
underhållas, av 8 kap. 15 § PBL framgår det att en tomt ska hållas i vårdat skick och skötas, 
och av 11 kap. 19 § PBL framgår det att om ägaren inte fullgör sin underhållsskyldighet, kan 
byggnadsnämnden förelägga ägaren att vidta nödvändiga åtgärder. 

I MB finns det regler om vilket skick bostäder måste hålla. Av 2 kap. 3 § MB framgår det att 
de som handhar en verksamhet eller utför en åtgärd måste ta till hänsyn de försiktighetsmått 
som krävs för att förebygga, motverka eller hindra en skada eller olägenhet för personers 
hälsa eller miljön. Av 26 kap. 9 § MB framgår det att tillsynsmyndigheten får meddela 
behövliga förbud och föreläggande i enskilda fall. I förordningen om miljöfarlig verksamhet 

                                                

42 Prop. 2009/10:21, s. 47 f.  
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och hälsoskydd framgår det av 45 § första stycket första punkten att respektive kommun ska 
ägna särskild uppmärksamhet, angående miljöaspekter, åt byggnader som innehåller bostäder. 

I somliga fall har kommunen möjlighet att expropriera fastigheter, vilket framgår av 2 kap.  
7 § ExL. För expropriation krävs att grov vanvård av fastigheten föreligger eller kan befaras 
uppkomma. Avsikten med denna regel är att särskilt möjliggöra expropriation av vanvårdade 
fastigheter, vilka innehar bostäder. I förarbetena till regeln underströks att vanvård av 
bostadsfastigheter i första hand drabbar hyresgästerna, därför ansågs det beaktansvärt att ett 
ingripande ska kunna ske i ett tidigt stadium.43 

  

                                                

43 Prop. 1970:133, s. 54. 
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3. Hyresgästutredningen 
3.1 Bakgrundsinformation 
Hyresrätten är viktig för svensk ekonomi och sysselsättning eftersom boendeformen är en 
flexibel form utan krav på kapitalinsats. Hyresrätten gör det möjligt för personer att enklare 
flytta mellan orter, utan att först behöva köpa en ny bostad och sälja sin gamla. Regeringen 
bedömer att det är viktigt med en mångfald på bostadsmarknaden för att bostadssökande ska 
ha valfrihet mellan olika bostadsformer. Regeringen anser att hyresrätten är en viktig 
boendeform som bör främjas. För att hyresrätten ska främjas, är det viktigt att hyresrätten 
erbjuder ett bra och pålitligt boende för hyresgästerna.44 

För att se över möjligheterna att främja hyresrätten som boendeform beslutade regeringen den 
30 juli 2015 att tillkalla en särskild utredare. Utredarens uppgift var att överväga vissa be-
stämda frågor om hyra av lägenheter och i utredningen ingick det att:  

- ”utvärdera upphävandet av lagen (1975:1132) om förvärv av  hyresfastighet m.m. och ta ställning till 
om möjligheterna att ingripa mot fastighetsägare som inte tillhandahåller ett godtagbart boende bör 
utökas, 

- undersöka hur reglerna om hyresgästers inflytande över förbättrings- och ändringsarbeten tillämpas 
och ta ställning till om hyresgästernas inflytande bör stärkas,   

- föreslå hur lagen (2012:978) om uthyrning av egen bostad bör föras in i 12 kap. jordabalken och i 
samband med det ta ställning till om hyresgästens ställning bör stärkas,  

- belysa problemen med kriminella grupperingars användning av hyreslägenheter och ta ställning till om 
det bör bli lättare att säga upp hyresavtal för lägenheter som används av dessa,   

- utreda vissa frågor om uppsägning av lokalhyresavtal, och 
- analysera om rätten att säga upp hyresavtalet i samband med en begäran om överlåtelse bör kvarstå i 

sin nuvarande form.” 45 

Utredningen fick namnet Hyresgästutredningen. Enligt det ursprungliga direktivet46 skulle 
utredningen redovisas den 1 februari 2017, dock beslutade regeringen den 2 februari att ge 
utredningen förlängd utredningstid till den 1 april 2017.47 

HL innehåller ett flertal bestämmelser som eftersträvar att hyresgästerna ska ha en lägenhet 
med en godtagbar standard. Dessa bestämmelser har ändrats genom åren för att stärka hyres-
gästernas inflytande och ställning. HLs bestämmelser om lägenhetens skick kompletteras av 
bland annat BFL. 48 BFL gör det möjligt att vidta åtgärder mot fastighetsägare som missköter 
sin förvaltning av sitt hyreshus. I de fall en fastighetsägare inte uppfyller krav som 
hyresgäster har rätt att ställa på förvaltningen, har hyresnämnden möjligheten, efter ansökan 
                                                

44 Kommittédirektiv 2015:83, s. 2. 
45 Kommittédirektiv 2015:83, s. 1. 
46 Kommittédirektiv 2015:83. 
47 Kommittédirektiv 2017:10 - Tilläggsdirektiv till Utredningen om stärkt ställning för hyresgäster (Ju 2015:09); SOU 
2017:33, s. 1; SOU 2017:33, s. 81. 
48 Kommittédirektiv 2015:83, s. 3. 
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av en kommun eller en hyresgästorganisation, att besluta att fastigheten ska placeras under 
särskild förvaltning.49 

Tidigare kompletterades HL även av förvärvslagen. På grund av flertalet problem med 
tillämpningen av förvärvslagen, upphävdes lagen den 1 mars 2010. Upphävandet av 
förvärvslagen medförde att reglerna i BFL skärptes.50 Ändringarna i BFL bestod i att premiss-
erna för att besluta om ett förvaltningsåläggande mildrades, samt att kraven för att få ingripa 
mot fastighetsägare under de tre första åren efter att fastighetsägaren förvärvat fastigheten 
sänktes.51 När regeringen beslutade att tillsätta en särskild utredare, som skulle överväga vissa 
frågor om hyra av lägenheter, hade fem år gått sedan den dåvarande förvärvslagen upphävdes 
och reglerna i BFL skärptes. Regeringen ansåg därför att det var dags att utvärdera reformen, 
vilket blev en del av Hyresgästutredningen. I samband med att regeringen beslutade om att 
utvärdera reformen, förekom uppgifter om att det finns hyresgäster som bor under icke 
godtagbara förhållanden. Därför ansåg regeringen att det fanns anledning till att även utreda i 
hur stor utsträckning det finns brister i förvaltningen av hyresfastigheter, samt vilka möjlig-
heter hyresgäster de facto i praktiken har att göra gällande sina rättigheter.52 

Inom ramen för Hyresgästutredningen ingick det dessutom för utredningen att analysera 
konsekvenserna av skärpningarna i BFL som gjordes i samband med att förvärvslagen 
upphävdes. Utredningen skulle således undersöka i vilken omfattning det förekommer 
okvalificerade hyresvärdar, hur vanligt brister i förvaltningen är samt undersöka huruvida 
ägarstrukturen har förändrats. Vidare ingick det i utredningens åliggande att belysa hur frågan 
om bristande skötsel och förvaltning behandlas i kollektiva förhandlingar och i rätts-
tillämpningen. Om utredningen konstaterade att det finns problem gällande ingripande mot 
misskött förvaltning av hyreshus, skulle utredningen analysera vilka faktorer som har på-
verkat att dessa problem finns. Utredningen skulle även lämna förslag på åtgärder, exempelvis 
lagändringar, som kan vidtas för att åtgärda eventuella problem som har konstaterats.53 

Hyresgästutredningen skulle vidare analysera om BFL borde ändras i andra avseende, 
exempelvis avseende förhållandet mellan tvångsförvaltning och förvaltningsåläggande. 
Vidare skulle det belysas ifall det finns problem gällande lagens effektivitet, vilka inte är 
kopplade direkt till lagrummens utformning.54 

När det kommer till fastighetsförvaltning av hyreshus är det viktigt att det finns effektiva sätt 
att få en acceptabel fastighetsförvaltning. Det är även viktigt att reglerna om fastighets-

                                                

49 2 § BFL; 29 § BFL. 
50 Prop. 2009/10:21, s. 30 ff. 
51 Kommittédirektiv 2015:83, s. 4. 
52 Kommittédirektiv 2015:83, s. 4. 
53 Kommittédirektiv 2015:83, s. 4 f. 
54 Kommittédirektiv 2015:83, s. 5. 
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förvaltning skapar en drivkraft för fastighetsägare att fullgöra fastighetsförvaltningen på ett 
godtagbart sätt. Reglarna måste dessutom utgöra en passande avvägning mellan hyresgästers 
och hyresvärdars intressen.55 

3.2 Ingripande mot misskött förvaltning av hyreshus, m.m. 
3.2.1 Inledning 
Sedan lång tid tillbaka har det funnits skyddslagstiftningar för hyresgäster mot fastighetsägare 
som försummar sin förvaltning av hyreshus. Tidigare fanns förvärvslagen, där det bland annat 
föreskrevs att en förhandsprövning av nya fastighetsägare skulle göras för att motverka att 
olämpliga fastighetsägare fick ta över hyresfastigheter. Som ovan nämnts56, upphävdes 
förvärvslagen år 2010 och i samband med detta infördes skärpningar i BFL. Redan i för-
arbetena framhöll regeringen att konsekvenserna av avskaffandet av förvärvslagen borde 
utvärderas57, vilket har varit en del av Hyresgästutredningen.58 Utredningen har därför under-
sökt bland annat i vilken omfattning det förekommer olämpliga hyresvärdar, i vilken om-
fattning det föreligger brister i förvaltningen av hyreshus, om ägarstrukturen gällande hyres-
hus har förändrats, samt belyst hur frågan avseende bristande underhåll och förvaltning tas 
upp i kollektiva förhandlingar. Utredningen har dessutom lämnat förslag på åtgärder som bör 
genomföras för att åtgärda de brister och problem som konstaterats i utredningen.  

3.2.2 Hur har förvaltningen av hyreshus fungerat i praktiken sedan förvärvslagen 
upphävdes? 

3.2.2.1 Inledning 
Genom kontakt med hyresnämnderna i landet samt genom uppföljning av ärenden om 
åtgärdsföreläggande och särskild förvaltning har Hyresgästutredningen konstaterat att det 
fortfarande förekommer hyresgäster som lever under bostadsförhållanden som inte är 
acceptabla. Hyresgäster utsätts för olika former av brister i förvaltningen, allt ifrån fastighets-
ägares försummelse att vidta nödvändiga reperationsåtgärder till att elleveransen till hyres-
huset stängs av på grund av att hyresvärden inte har betalat elräkningen.59 

3.2.2.2 Ärenden om åtgärdsföreläggande 
Enligt statistik från Domstolsverket avgjordes 3 270 ärenden i hyresnämnden avseende 
åtgärdsföreläggande i 16 § andra stycket HL under åren 2010-2016. Ärendena utslaget per år 
ser ut enligt följande: 

  

                                                

55 Kommittédirektiv 2015:83, s. 5. 
56 Se avsnitt 3.1.1. 
57 Se bland annat prop. 2009/10:21, s. 43. 
58 SOU 2017:33, s. 85. 
59 SOU 2017:33, s. 101. 
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År	 						Ärenden	
2010	 560	
2011	 507	
2012	 474	
2013	 455	
2014	 471	
2015	 428	
2016	 375	

Dessa 3 270 ärenden fördelades enligt följande mellan de olika hyresnämnderna: 

Hyresnämnd	 				Ärenden	
Hyresnämnden	i	Stockholm	 754	
Hyresnämnden	i	Göteborg	 625	
Hyresnämnden	i	Västerås	 528	
Hyresnämnden	i	Malmö	 519	
Hyresnämnden	i	Linköping	 292	
Hyresnämnden	i	Sundsvall	 187	
Hyresnämnden	i	Umeå	 183	
Hyresnämnden	i	Jönköping	 182	

År 2014 gjordes en genomgång av de 471 avgörandena avseende åtgärdsföreläggande. 403 av 
dessa ärenden avskrevs under handläggningens gång eftersom parterna nått en överens-
kommelse. I 48 ärenden avslog hyresnämnden ansökan om åtgärdsföreläggande, huvud-
sakligen på grund av att hyresgästen inte hade visat att fel eller brister förelåg i lägenheten, 
alternativt inte visat att hinder eller men förelåg i nyttjanderätten. I 20 ärenden meddelade 
hyresnämnden åtgärdsföreläggande, och i fem fall tillsammans med risk för vite. I flera av 
fallen meddelande hyresnämnden åtgärdsföreläggande eftersom det förelåg bristande under-
håll av väggar eller golv, fanns fukt eller mögel, eller eftersom det förelåg reparationsbehov i 
lägenheten eller de gemensamma utrymmena.60 

Under åren 2010-2016 har Svea hovrätt överprövat 157 ärenden avseende åtgärds-
föreläggande. Under år 2014 avgjordes 15 av dessa ärenden. Tio av ärendena ledde till avslag, 
ett av ärendena ledde till bifall och de fyra övriga ärendena avskrevs. 

3.2.2.3 Ärenden om särskild förvaltning; förvaltningsåläggande och tvångsförvaltning 
Enligt statistik från Domstolsverket avgjordes 311 ärenden i hyresnämnden och Svea hovrätt 
avseende särskild förvaltning enligt 2 § BFL under åren 2010-2016. Ärendena utslaget per år 
ser ut enligt följande: 

  

                                                

60 SOU 2017:33, s. 102 f. 
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År	 	Ärenden	

2010	 54	
2011	 43	
2012	 61	
2013	 85	
2014	 30	
2015	 30	
2016	 8	

Av de 311 ärendena var det 174 ärenden om särskild förvaltning som avgjordes i sak. 
Resterande ärenden har återkallats eller avskrivits. De 174 ärendena som avgjorde i sak för-
delades mellan hyresnämnderna enligt följande: 

Hyresnämnd	 		Ärenden	
Hyresnämnden	i	Västerås*	 95	
Hyresnämnden	i	Malmö	 19	
Hyresnämnden	i	Linköping	 13	
Hyresnämnden	i	Göteborg	 9	
Hyresnämnden	i	Stockholm	 6	
Hyresnämnden	i	Sundsvall	 22	
Hyresnämnden	i	Jönköping	 8	
Hyresnämnden	i	Umeå	 2	

Av de 174 ärenden som avgjordes i sak bifölls 95 ansökningar, varav 26 avsåg ovan nämnda 
fastighetsbestånd. I många av ärendena bifölls ansökan på grund av att vatten, värme eller el 
hade stängts av eftersom fastighetsägaren inte hade betalat räkningarna. Andra anledningar till 
att ansökningar ledde till bifall var att fastighetsägaren inte hade haft tillräcklig kontakt med 
hyresgästerna, samt att ägaren brustit i tillsynen och vården av fastigheten.61 Den 20 juni 2007 
beslutade regeringen att det skulle göras en utredning av förvärvslagen och BFL62 och i den 
utredningen gjordes en likartad granskning av antalet avgöranden under åren 1998-2006. 
Under denna period uppgick avgöranden i sak till 58 stycken, varav 41 ledde till bifall till 
ansökningen om särskild förvaltning.63 

I de ärenden som Hyresgästutredningen har granskat har tvångsförvaltningen överlämnats åt 
ett allmännyttigt bostadsföretag i 19 fall, åt kommunen i ett fall, åt kommunalt fastighetsbolag 
i ett fall, samt åt enskild förvaltare och privata företag i 20 fall. Svea hovrätt har överprövat 
23 ärenden gällande tvångsförvaltning och åtta av dessa ärenden ledde till bifall och två ledde 
till avslag. Resterande ärenden avskrevs. 

                                                

61 SOU 2017:33, s. 104. 
62 Kommittédirektiv 2007:87 - Översyn av bestämmelserna om förvärv och förvaltning av hyresfastighet. 
63 SOU 2008:75 – Ägande och förvaltning av hyreshus, s. 72. 

*	Det	relativt	höga	antalet	ärenden	som	har	avgjorts	
av	hyresnämnden	i	Västerås	under	perioden	kan	i	viss	
mån	förklaras	av	att	nämnden	vid	två	tillfällen	avgjort	
ärenden	avseende	ett	och	samma	fastighetsbestånd	
om	26	fastigheter	(således	52	ärenden)	och	vid	ett	
tillfälle	avgjort	ett	ärende	avseende	ett	fastighets-
bestånd	om	16	fastigheter. 
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3.2.2.4 Hyresgästutredningens slutsatser av statistiken 
Av statistiken, som ovan anförts64, anser Hyresgästutredningen att det är svårt att dra någon 
slutsats om antalet hyresgäster som har en misskötsam förvaltare har ökat eller minskat. Det 
är svårt att dra någon slutsats eftersom antalet ärenden om särskild förvaltning i hyres-
nämnden har först ökat mellan år 2010 till år 2013, men har därefter minskat. En anledning 
till att antal ärenden till en början ökade kan vara att de materiella kraven sänktes genom lag-
förändringen år 201065, varför det är svårt att säga ifall antalet hyresgäster som är utsatta för 
dålig förvaltning har ökat eller om det endast är att fler hyresgäster har fått ärendet vidare till 
hyresnämnden.66 

Vid genomgången av ärenden om särskild förvaltning som Hyresgästutredningen 
genomförde, framgår det att beslut om förvaltningsåläggande fortfarande är sällsynt. Av 
samtliga ärenden utredningen gått igenom är det endast ett ärende som avser fastställande av 
förvaltningsavtal. Visserligen var det även ett par till ärenden avseende förvaltnings-
ålägganden, men dessa ärenden resulterade i beslut om tvångsförvaltning på grund av att det 
förelåg så pass allvarliga brister i förvaltningen. I ett annat fall hade hyresnämnden meddelat 
förvaltningsåläggande, men nämndens beslut överklagades till Svea hovrätt. Efter över-
klagandet kom parterna överens, varför målet avskrevs.67 

Utifrån de ärenden som har handlagts i hyresnämnden samt utifrån uppgifter från Hyresgäst-
föreningen (HGF) har Hyresgästutredningen konstaterat att en vanlig anledning till att det 
förekommer brister i förvaltning av hyreshus är att fastighetsägaren inte har de ekonomiska 
förutsättningar som krävs för att bedriva en acceptabel förvaltning. Det är då ofta frågan om 
fastighetsägare som äger enstaka hyreshus, med få hyresgäster och låga hyresintäkter. Enligt 
utredningen är det dessutom många fastighetsägare som anser att det inte föreligger någon 
brist i förvaltningen, varför de inte är villiga att ingå ett förvaltningsavtal. Det har därför 
bedömts att förvaltningsåläggande inte är en tillräcklig åtgärd för att en godtagbar förvaltning 
ska uppnås, utan nämnden har istället meddelat tvångsförvaltning.68 

3.2.3 Identifierade problem av Hyresgästutredningen avseende tillämpningen av 
lagstiftningen samt nödvändiga åtgärder 

3.2.3.1 Inledning 
Enligt Hyresgästutredningen föreligger det problem med tillämpning av lagstiftningen 
gällande “förutsättningar för ansökan om åtgärdsföreläggande”, “praktisk användning av 
ansökan om förvaltningsåläggande”, samt “svårt att hitta förvaltare samt arvodesfrågor”. För 

                                                

64 Se avsnitt 3.2.2.2 samt avsnitt 3.2.2.3. 
65 SOU 2008:75, s. 109 f.  
66 SOU 2017:33, s. 105. 
67 SOU 2017:33, s.105 f. 
68 SOU 2017:33, s. 106. 
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att komma till rätta med dessa problem har utredningen kommit med ett antal överväganden 
och förslag beträffande “en ny förvärvslag eller inte?”, “klarare bestämmelser om åtgärds-
föreläggande i hyreslagen”, ”förändring av ingripandeformerna i bostadsförvaltningslagen”, 
”bättre beredskap för att hitta tvångsförvaltare”, “fördelning av kostnaden för förvaltarens 
arvode vid äganderättsövergång”, samt ”klarare bestämmelser om förvaltares utgifter och 
arvode”. Utredningen har dessutom kommit med alternativa förslag gällande “tvångs-
försäljning” och “ytterligare insatser för att hitta tvångsförvaltare”. 

Nedan kommer först redovisas för de problem som föreligger med tillämpningen av lag-
stiftningen enligt Hyresgästutredningen, därefter kommer det redovisas för de överväganden 
och förslag som utredningen har kommit fram till för att åtgärda problemen.  

3.2.3.2 Förutsättningar för ansökan om åtgärdsföreläggande 
Av de ärenden som Hyresgästutredningen har undersökt framgår att hyresgästerna har som 
grund för ett åtgärdsföreläggande anfört antingen att hyresvärden har brustit i sin underhålls-
skyldighet eller att de brister som har förelegat utgjort hinder eller men i nyttjanderätten. Av 
ordalydelsen i 16 § HL avseende åtgärdsföreläggande framgår det inte uttryckligen att hinder 
eller men i nyttjanderätten är en förutsättning för att hyresgästerna ska få driva sanktioner mot 
hyresvärden. 69 Däremot har bland annat Svea hovrätt i ÖH 9697-1370 tolkat bestämmelsen på 
så vis att det krävs hinder eller men i nyttjanderätten. Hovrätten anförde i målet att åtgärds-
föreläggande inte kunde meddelas eftersom bristerna inte medförde hinder eller men i 
nyttjanderätten. 

I ett senare avgörande från 6 april 201671 har hovrätten anfört det motsatta och klargjort att 
hinder eller men inte krävs för att ett åtgärdsföreläggande avseende eftersatt underhålls-
skyldighet ska kunna meddelas. Däremot är hyresvärden inte skyldig att åtgärda varje enskilt 
reparationsbehov i lägenheten vid varje enskild tidpunkt. Bestämmelsen i 15 § andra stycket 
HL om underhållsskyldighet ger uttryck för att en avvägning ska göras mellan hyresgästens 
anspråk på att få felet åtgärdat och hyresvärdens behov av att kunna planlägga när underhållen 
smidigast kan utföras. Enligt hovrätten medför bestämmelsen i 15 § andra stycket HL att det 
måste vara fråga om flera underhållsbrister för att hyresvärden ska anses brista i 
underhållsskyldigheten. En enskild avvikelse, exempelvis trasiga persienner, kan således inte 
utgöra en sådan brist i underhållsskyldigheten som kan vara grund för ett åtgärdsföreläggande 
enligt 16 § första stycket HL. Enskilda avvikelser kan därför endast vara grund för åtgärds-
föreläggande om avvikelsen utgör hinder eller men i nyttjanderätten. 

                                                

69 SOU 2017:33, s. 111 ff. 
70 Målet behandlade åläggande för hyresvärden att vidta åtgärder och utföra underhåll av en missfärgad våtrumstapet med 
bristande skarvar samt av taket som var i behov av ommålning.  
71 ÖH 4840-15 (RH 2016:51), i målet gjorde hyresgästen gällande att hyresvärden eftersatt underhållet i lägenheten. 
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3.2.3.3 Praktisk användning av ansökan om förvaltningsåläggande  
Förvaltningsåläggande, vilket är en sanktion som kan användas i ett tidigare stadium än 
tvångsförvaltning, begagnas inte i någon vidare omfattning. Avseende sanktioner vid misskött 
förvaltning av hyreshus är det essentiellt att den åtgärd som beslutas är försvarbar och står i 
proportion till de brister som föreligger.72 Hyresgästutredningen ställer därför frågan om lag-
texten på ett tydligt vis verkligen reflekterar det tänkta syftet. Av 2 § tredje stycket första 
punkten BFL framgår det att förvaltningsåläggande får meddelas i de fall bristerna i förvalt-
ningen inte är allvarliga. För att konstatera om de påtalade bristerna anses vara allvarliga 
måste man emellertid först läsa styckets andra punkt där det framgår vilka förutsättningar som 
krävs för tvångsförvaltning. Utredningen anser att genom sättet som 2 § BFL är utformad på, 
kan bestämmelsen ge intrycket att gränsen för ingripande är högre än vad den ska vara. 
Vidare anmärker utredningen på att genom dagens bestämmelser har hyresnämnden endast 
möjlighet att besluta att hyresvärden godvilligt överlämnar förvaltningen eller att över-
lämningen sker tvångsvis.73 

Såsom bestämmelserna i BFL är utformade framstår systemet som ”onödigt stelbent” och det 
kan ifrågasättas om det är rimligt att fastighetsägaren alltid ska skiljas från förvaltningen när 
det har konstaterats att det föreligger brister som faller in under BFL. Det kan således 
ifrågasättas om det är rimligt att hyresvärdar och fastighetsägare som inte utfört nödvändigt 
underhållsarbete direkt ska fråntas förvaltningen, eller om det vore tillräckligt att hyres-
nämnden har möjligheten att förelägga fastighetsägaren att senast en viss tid få bristerna 
åtgärdade. Dessutom kan det ifrågasättas om det finns ett behov av att ha två ingripande-
former i BFL vars effekter är likartade. 74 

Hyresgästutredningen anser att det finns en risk att hyresgäster utsätts för förvaltningsbrister i 
större omfattning på grund av att förvaltningsålägganden tillämpas ytterst sällan i praktiken. 75 

3.2.3.4 Svårt att hitta förvaltare samt arvodesfrågor 

Både HGF och hyresnämnden har framfört att det är besvärligt att hitta förvaltare vid 
tvångsförvaltning. I enstaka fall har HGF valt att inte ansöka om tvångsförvaltning på grund 
av att det inte har funnits någon förvaltare att tillgå. Att det inte finns frivillig förvaltare att 
tillgå skapar även problem när det föreligger situationer där förvaltare som har åtagit sig 
uppdraget vill bli entledigad. Finns det inte någon ny förvaltare som träder in i föregående 
förvaltares ställe faller tvångsförvaltningen.76 

                                                

72 SOU 2008:75, s. 109 f.; prop. 2009/10:21, s. 30 f.  
73 SOU 2017:33, s.113 f. 
74 SOU 2017:33, s.113 f. 
75 SOU 2017:33, s. 114. 
76 SOU 2017:33, s. 114. 
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Det kan föreligga flera orsaker och förklaringar till varför det är svårt att hitta en förvaltare 
vid tvångsförvaltning. En orsak torde vara att det inte är lockande att få ansvaret över 
förvaltningen av en nedgången fastighet, speciellt när möjligheten att rusta upp fastigheten är 
inskränkt av en dålig ekonomi. Avseende allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag kan 
det antas att kraven på att bolagen ska bedriva en verksamhet enligt affärsmässiga principer77 
medfört att bolagens intresse att åta förvaltningsuppdrag har avtagit. Av de ärenden som 
Hyresgästutredningen har granskat framgår att allmännyttiga bostadsbolag ändock har åtagit 
sig förvaltningsuppdraget i cirka hälften av tvångsförvaltningsfallen. I dessa fall har de 
allmännyttiga bostadsbolagen fått en förfrågan från kommunen ifall de kan åta sig att vara 
förvaltare. Däremot har utredningen konstaterat att i vissa delar av landet utses inte de allmän-
nyttiga bostadsbolagen, utan där utses endast privata aktörer till förvaltare.78 

Det har diskuterats att bestämmelserna inte ger det stöd som behövs vid förvaltning av 
fastigheter som ställts under tvångsförvaltning och att det kan vara en anledning till att det 
föreligger svårigheter att finna godvilliga förvaltare. Kommunen har inte något ansvar att 
tillhandahålla en förvaltare och hyresnämnden kan ha svårigheter att hitta förvaltare. Som 
bestämmelserna är utformade blir resultatet att tvångsförvaltningen förfaller om det inte går 
att hitta en kvalificerad förvaltare. Det kan dessutom diskuteras att det föreligger svårigheter 
att hitta en förvaltare på grund av att arvodesbestämmelserna inte är tillräckligt tydliga. Så 
som arvodesbestämmelserna är utformade finns det indikationer på att det inte tydligt framgår 
att det är den som äger fastigheten när arvodet fastställs som ska betala förvaltaren.79 

Enligt 11 § BFL verkar den som tar över förvaltningen som en legal ställföreträdare för 
fastighetsägaren. Förvaltaren har således befogenheten att binda fastighetsägaren i avtal som 
avser nyttigheter för fastigheten. Däremot framgår det av Hyresgästutredningen att förvaltare 
upplever att leverantörer inte vill ingå avtal om förvaltaren inte kan garantera betalning. Vissa 
leverantörer kräver därför att förvaltaren ska ingå avtalet i eget namn och inte i fastighets-
ägarens ställe. Kravet från leverantörer kan således leda till att förvaltaren ingår avtalet i eget 
namn om det är viktigt att avtalet kommer i stånd, såsom elavtal.80 

3.2.3.5 En ny förvärvslag eller inte?  
Hyresgästutredningen har gjort bedömningen att det inte föreligger skäl att införa en ny 
förvärvslag. Visserligen förekommer det fortfarande hyresgäster som lever under förhållanden 
som inte kan accepteras, men på grund av att förvärvslagens syfte var att förhindra personer 
som inte är lämpliga förvaltare från att förvärva hyreshus anser utredningen att införande av 
en ny förvärvslag inte skulle hjälpa de redan drabbade hyresgästerna. Hyresgästerna behöver i 

                                                

77 Se 2 § lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. 
78 SOU 2017:33, s. 115. 
79 SOU 2017:33, s. 115. 
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första hand hjälp med att åtgärda brister som föreligger i förvaltningen, och dessa brister kan 
inte avhjälpas med en ny förvärvslag.81 Vidare har utredningen konstaterat att det inte har 
förekommit någon förhöjning av antalet ansökningar om särskild förvaltning till hyres-
nämnden sedan förvärvslagen upphävdes. Det kan dessutom konstateras att enbart en liten 
andel av ärendena avseende särskild förvaltning har avsett nya fastighetsägare, vilket tyder på 
att överlåtelser av fastigheter inte varit orsaken till brister i förvaltningen. Angående antalet 
ansökningar till nämnden avseende åtgärdsföreläggande, har dessa ansökningar inte ökat utan 
snarare minskat sedan förvärvslagen upphävdes.82 

Det kan påstås att en förvärvslag, vilken inkluderar en ägarprövning, skulle kunna ha en 
preventiv effekt för att förhindra olämpliga fastighetsägare från att komma in på 
hyresmarknaden. Däremot framgår det av betänkandet om förvärv och förvaltning av 
hyresfastighet att de inte kan dra slutsatsen att förvärvslagen har en preventiv effekt.83 Genom 
att Hyresgästutredningen inte har något skäl att göra en annan bedömning än vad som framgår 
av betänkandet om förvärv och förvaltning av hyresfastighet, samt genom att frågan om 
brister i förvaltningen av hyreshus de facto har varit aktuell en längre tid84, har Hyres-
gästutredningen konstaterat att det aktuella problemet går längre tillbaka än till tiden för 
upphävandet av förvärvslagen. För att lösa problemet med brister i förvaltningen anser 
utredningen att andra åtgärder bör vidtas istället för att införa en ny förvärvslag. Åtgärderna 
bör ske genom att öka effektiviteten i de befintliga bestämmelserna för att lösa uppkomna 
brister i förvaltningen av hyreshus.85 

3.2.3.6 Klarare bestämmelser om åtgärdsföreläggande i hyreslagen 
Hyresgästutredningen har gjort bedömningen att det bör klargöras i bestämmelserna avseende 
åtgärdsföreläggande att det inte krävs hinder eller men i nyttjanderätten för att det ska gå att 
meddela ett åtgärdsföreläggande mot en hyresvärd som brister i sin underhållsskyldighet.86 
Av utredningens genomgång av ärenden avseende åtgärdsföreläggande framgår att dessa 
ärenden är relativt vanliga i hyresnämnden och enligt uppgifter från Domstolsverket har 
ärendena en genomsnittlig kostnad på 3 500 kr per ärende för nämnden.87 Av ärendena är det 
endast ett mindre antal som leder till ett avgörande i sak, vilket bland annat beror på att 
parterna kommer överens om en förlikning under handläggningens gång. Förlikningen kan 
innebära att parterna kommer fram till en ekonomisk överenskommelse eller att hyresvärden 
självmant accepterar att åtgärda eventuella brister i lägenheten. Detta explicerar att an-
sökningar om åtgärdsföreläggande redan genom dagens bestämmelser är ett verkningsfullt 

                                                

81 SOU 2017:33, s. 117 f. 
82 SOU 2017:33, s. 118. 
83 SOU 2008:75, s. 99 f. 
84 Se exempelvis prop. 2009/10:21, s. 23. 
85 SOU 2017:33, s. 118 f. 
86 SOU 2017:33, s. 120. 
87 SOU 2017:33, s. 340. 
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påtryckningsmedel. Däremot har det förelegat en osäkerhet i tolkningen av lagstiftningens 
ordalydelse samt huruvida det krävs att det föreligger hinder eller men i nyttjanderätten för att 
ett åtgärdsföreläggande ska kunna meddelas vid försummelse av underhållsskyldigheten. Som 
ovan nämnts88, har Svea hovrätt förtydligat att det inte krävs att det föreligger hinder eller 
men i nyttjanderätten för att åtgärdsföreläggande ska kunna meddelas i vissa fall.89 Lag-
stiftningens ordalydelse kan däremot fortfarande tolkas på sådant sätt att det de facto krävs 
hinder eller men i nyttjanderätten vid underhållsbrister, vilket kan resultera i att hyresgäster 
inte får framgång med åtgärdsföreläggande. Lagstiftningen torde därför förtydligas, exempel-
vis genom att byta plats på punkterna 2 och 3 i 16 § första stycket HL.90 

3.2.3.7 Förändring av ingripandeformerna i bostadsförvaltningslagen 
Hyresgästutredningen har gjort bedömningen att bestämmelserna om förvaltningsåläggande 
bör ersättas av möjligheter för hyresnämnden att förelägga hyresvärden, vilket får förenas 
med vite, att företa åtgärder för att förvaltningsbristerna ska upphöra. Utredningen anser att 
det är betydande att sanktioner kan riktas mot fastighetsägare innan bristerna i förvaltningen 
blivit så pass omfattande att det föreligger skäl att meddela tvångsförvaltning.91 

Trots att kraven på när förvaltningsåläggande får meddelas mildrades genom lagändringen år 
2010 är åläggandet ovanligt i praktiken. Anledningen till att förvaltningsåläggandet 
fortfarande är ovanligt i praktiken kan dels bero på att åläggandet är för likt tvångsförvaltning, 
dels att fastighetsägaren frivilligt ska ingå ett avtal med den tillfälliga förvaltaren. 
Hyresgästutredningen har därför kommit till slutsatsen att förvaltningsåläggande inte uppnår 
den avsedda funktionen, det vill säga att det ska finnas ett mildare rättsmedel än tvångs-
förvaltning när det föreligger mindre allvarliga brister i förvaltningen.92 

Genom dagens bestämmelser får hyresnämnden besluta om särskild förvaltning endast om 
fastighetsägaren missköter sin förvaltning av hyreshuset. Utredningen anser att det ska finnas 
ett alternativ, förvaltningsföreläggande, som tillåter ett tidigare ingripande än vad för-
valtningsåläggande tillåter när förvaltningen inte fungerar fullt ut. Om exempelvis hyres-
värden har försummat sin underhållsskyldighet av fastigheten, på ett sådant sätt som hyres-
gästerna inte ska behöva acceptera, borde nämnden ha möjligheten att i första hand förelägga 
hyresvärden att företa handlingar för att åtgärda bristerna. Utredningens förslag innefattar inte 
en ändring av dagens förutsättningar för ett ingripande enligt BFL, utan förslaget syftar till att 
ett förvaltningsföreläggande mot en fastighetsägare att åtgärda brister ska kunna tillämpas i 
större omfattning än ett förvaltningsåläggande. Eventuella brister i förvaltningen skulle på så 

                                                

88 Se avsnitt 3.2.3.2. 
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vis åtgärdas utan att det sker ett överlämnande av förvaltningen, vilket skulle göra att fler 
särskilda förvaltare skulle vara tillgängliga som förvaltare vid tvångsförvaltning.93 

Vidare anser Hyresgästutredningen att förvaltningsföreläggandet ska kunna förenas med vite. 
Om föreläggandet förenas med vite är förhoppningen att antalet tvångsförvaltningar minskar 
och på så vis minskar även belastningen på hyresnämnden och på särskilda förvaltare. Med 
undantag för 32 § BFL (vitets utdömande) är lagen (1985:206) om viten (viteslagen) 
tillämplig för förvaltningsförelägganden som förenas med vite.94 

Begreppet särskild förvaltning används som ett samlingsnamn i lagtexten för förvaltnings-
åläggande och tvångsförvaltning. Genom Hyresgästutredningens förslag om att förvaltnings-
åläggande ska ersättas med förvaltningsföreläggande blir samlingsnamnet missvisande. 
Utredningen anser därför att samlingsnamnet särskild förvaltning ska utmönstras ur BFL och 
istället ska rubriken Ingripande i förvaltning omfatta både förvaltningsföreläggande och 
tvångsförvaltning. Om begreppet särskild förvaltning utmönstras ur BFL uppstår frågan 
huruvida hyresnämnden ska vara bunden av ansökandes yrkan i ansökan. Om en kommun 
exempelvis har yrkat att en fastighet ska sättas under tvångsförvaltning torde nämnden istället 
kunna meddela förvaltningsföreläggande om nämnden anser att det inte föreligger 
förutsättningar för att meddela tvångsförvaltning. Om situationen är den motsatta, att en 
kommun har yrkat att nämnden ska meddela förvaltningsföreläggande, bör nämnden vara 
bunden av kommunens yrkande i ansökan.95 

3.2.3.8 Bättre beredskap för att hitta tvångsförvaltare 
Hyresgästutredningen anser att det bör finnas ett ansvar för kommunen att tillhandahålla en 
lista över godvilliga förvaltare, vilka är beredda att åta sig uppdraget som särskild förvaltare. 
När hyresnämnden har beslutat om tvångsförvaltning ska nämnden i samband med beslutet 
utse en särskild förvaltare. Förvaltaren ska enligt 8 § BFL vara ett bolag, en förening eller 
annan som har behövlig erfarenhet av fastighetsförvaltning. Under utredningens arbete har det 
uppmärksammats att det kan vara svårt att hitta godvilliga förvaltare vid tvångsförvaltnings-
ärenden, vilket bör åtgärdas. En anledning till svårigheten att hitta förvaltare torde bero på 
oklarheter kring förvaltarens rätt till ersättning för utlägg och arvode, vilket berörs nedan96. 
Ytterligare en anledning torde vara att det är en utmaning att överta förvaltningen av en 
misskött fastighet, vilket talar för att en offentlig funktion bör ha ett övergripande ansvar för 
att det finns godvilliga förvaltare att tillgå.97 

                                                

93 SOU 2017:33, s.121 f. 
94 SOU 2017:33, s.124. 
95 SOU 2017:33, s.123 f. 
96 Se avsnitt 3.2.3.9 samt 3.2.3.10. 
97 SOU 2017:33, s.126. 
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Genom dagens bestämmelser förfaller en ansökan om tvångsförvaltning om varken 
hyresnämnden eller kommunen finner en frivillig och kvalificerad förvaltare. Enligt Hyres-
gästutredningen förefaller det naturligt att kommunen ska ha ett ansvar att frambringa förslag 
på förvaltare. Redan tidigare har det föreslagits att kommunen ska ha en skyldighet att ta fram 
en förteckning över förvaltare, vilket var en del i ett mer ingripande förslag om att kommunen 
skulle vara ansvariga för att frambringa förvaltare inför avgöranden om tvångsförvaltning. 98 
Förslaget gick inte igenom eftersom det bedömdes att det inte var lämpligt att reglera 
samspelet mellan kommunen och hyresnämnden på så sätt, samt eftersom det ansågs att det 
inte förelåg något behov av en sådan reglering.99 

Av utredningen om förvärv och förvaltning av hyresfastigheter framgår det att vissa 
hyresnämnder anser att det är svårt att hitta lämpliga förvaltare samt att kommunen inte till-
handahåller någon förteckning över godvilliga förvaltare. Nämnden är därför tvungen att utgå 
från sin allmänna kännedom.100 Uppgifterna från denna utredning pekar således mot att införa 
ett ansvar för kommunen att tillhandahålla en lista över frivilliga förvaltare. Enligt dagens be-
stämmelser är kommunen förpliktade att föreslå förvaltare om hyresnämnden begär det, skill-
naden blir således att kommunen även ska tillhandahålla en lista med förslag på förvaltare.101 

De uppgifter som bör framgå av listan över frivilliga förvaltare är exempelvis namn, titel, 
verksamhetsområde, specialistområde samt kontaktuppgifter. Vidare behöver listan hållas 
uppdaterad och vara tillgänglig. I slutändan ska det vara hyresnämnden som utser vilken 
förvaltare som ska tillsättas som särskild förvaltare för det specifika ärendet.102 

3.2.3.9 Fördelning av kostnaden för förvaltarens arvode vid äganderättsövergång  
Hyresgästutredningen föreslår att om det sker ett ägarbyte under pågående förvaltning, är det 
den ursprungliga ägaren som ska svara för förvaltarens arvode för tiden till och med dagen för 
äganderättens övergång.103 I förarbetena till BFL framgår det att parterna, den nya och den 
ursprungliga ägaren, får avtala om hur kostnaderna för en förvaltares arvode ska fördelas.104 
Det kan däremot framgå som en överraskning för köpare av en fastighet som står under 
särskild förvaltning att ägarbytet även kan medföra betalningsansvar för förvaltarens arvode 
som är hänförligt till tiden innan ägarbytet. Vidare kan det anses irrationellt att den nya ägaren 
slutligen ska betala hela arvodet till förvaltaren, speciellt när det är den ursprungliga ägaren 
som har varit orsaken till att fastigheten står under tvångsförvaltning.105 
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Hyresgästutredningen anser att bestämmelserna om vem som är skyldig att betala förvaltaren 
ska vara enkla att tillämpa för att säkerställa förvaltarens rätt till ersättning och arvode. För att 
säkerställa förvaltares rätt till arvode bör betalningsskyldigheten i 19 § BFL följa med fastig-
heten vid ett byte av ägare under pågående förvaltning. Enligt utredningen torde dessa för-
ändringar medföra större tydlighet och ge positiva effekter på förvaltaruppdragen.106 

3.2.3.10 Klarare bestämmelser om förvaltares utgifter och arvode 
Hyresgästutredningen föreslår att förvaltare ska medges att få ersättning för utgifter, som varit 
nödvändiga för uppdragets fullgörande, ur fastighetens avkastning.107 Som huvudregel i BFL 
ska medel till fastighetens förvaltning och arvode till förvaltare tas ur fastighetens avkastning, 
det vill säga ur exempelvis hyresintäkter. Någon mer utförlig beskrivning över i vilken 
utsträckning och hur förvaltaren kan få ersättning för utlägg anges inte i BFL, varför det synes 
föreligga viss osäkerhet i sådana situationer. I ett fall har hyresnämnden i Västerås beslutat att 
förvaltarens utgifter för sandning, snöröjning och skadegörelse skulle ersättas såsom 
arvode.108 

Att besluta att utgifter för exempelvis sandning ska ersättas såsom arvode framkallar vissa 
betänkligheter. Enligt Hyresgästutredningens mening omfattas enbart ersättning för 
förvaltarens arbetstid av begreppet arvode som framgår i förarbetena.109 Utredningen anser 
därför att bestämmelserna om förvaltarens utgifter och arvode bör klargöras för att förvaltaren 
på ett smidigt sätt ska kunna få ersättning för nödvändiga utgifter. Enligt utredningen kan 
paralleller dras med exempelvis sysslomannen som har rätt till ersättning för nödvändiga 
utgifter, även fast huvudregeln är att sysslomannen agerar som ställföreträdare för huvud-
mannen.110 Enligt utredningens bedömning bör en liknande bestämmelse införas i BFL.111 

3.2.3.11 Alternativa förslag - Tvångsförsäljning 
Tvångsförsäljning är ofta förenat med en fastighet som saknar ekonomiska förutsättningar för 
att driva och underhålla fastigheten. Hyresgästutredningen har under utredningens gång 
övervägt huruvida det bör införas en möjlighet för hyresnämnden att beordra fastighetsägare 
att sälja sin fastighet som står under tvångsförvaltning. Skulle fastighetsägaren under sådana 
omständigheter vägra att sälja fastigheten, bör nämnden kunna besluta om tvångsförsäljning 
av fastigheten via Kronofogdemyndigheten. Detta förslag skulle minska belastningen på 
särskilda förvaltare, men däremot anser utredningen att förslaget riskerar att gå emot 

                                                

106 SOU 2017:33, s.128 f. 
107 SOU 2017:33, s.128. 
108 Hyresnämnden i Västerås beslut den 2 april 2013 i ärende 77-13. 
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110 Se exempelvis 12 kap. 16 § föräldrabalken (1949:381). 
111 SOU 2017:33, s.131. 
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ägandeskyddet i Europakonventionen samt EU-rättens skydd av äganderätten. Utredningen 
har därför valt att inte fortgå med förslaget.112  

3.2.3.12 Alternativa förslag - Ytterligare insatser för att hitta tvångsförvaltare  
För att effektivisera tvångsförvaltningsinstitutet bör förvaltningsuppdraget göras mer till-
talande för privata parter. Vid den senaste lagändringen i BFL infördes bestämmelser som ger 
förvaltare rätt till utbetalning av arvode i fler situationer än tidigare.113 Eftersom problemet att 
hitta kvalificerade förvaltare kvarstår, har Hyresgästutredningen konstaterat att förändringarna 
av bestämmelserna haft en limiterad effekt.114 

För att öka förståelsen och insikten av dagens bestämmelser angående förvaltningsuppdraget 
har vissa hyresnämnder genomfört en upplysnings- och utbildningsverksamhet. Hyresgäst-
utredningen anser att dessa upplysningar och utbildningar kan få en avsevärd effekt och 
resultera i att det blir enklare att hitta kvalificerade förvaltare, även i de mindre kommunerna. 
På grund av tidsbrist har utredningen tyvärr inte haft möjlighet att göra närmare granskning av 
dessa typer av utbildningsinsatser, men utredningen anser att dessa insatser bör införas om 
problemet att få fram tvångsförvaltare kvarstår.115  
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4. Remissvar 
4.1 Inledning 
Hyresgästutredningen skickades på remiss den 7 juni 2017 till 67 remissinstanser. 116 
Remissvaren skulle ha inkommit till Justitiedepartementet senast den 12 september 2017.117 
Av de 67 remissinstanserna som erhöll remissen svarade 40 instanser, 6 instanser inkom med 
information om att de avstår från att yttra sig i frågan och 21 instanser svarade inte.118  

Av de 40 instanserna som svarade på remissen var det 23 stycken som inte hade några syn-
punkter på eller invändningar mot utredningens förslag gällande ingripande mot misskött 
förvaltning av hyreshus, m.m. Nedan kommer det kortfattat redovisas för de 17 remissvaren 
som behandlar utredningens förslag avseende området ingripande mot misskött förvaltning av 
hyreshus, m.m. De remissinstanser som inte har svarat på remissen eller som enbart har svarat 
att de inte kommer att yttra sig i frågan kommer således inte att behandlas.  

4.2 Svea hovrätt 
Svea hovrätt anser att det är angeläget att det går att vidta sanktioner mot en fastighetsägare 
som brister i förvaltningen av ett hyreshus innan bristerna blir så pass omfattande att de utgör 
skäl för tvångsförvaltning. Vidare anser hovrätten att dagens förvaltningsåläggande inte 
verkar fylla den tilltänkta funktionen, varför hovrätten inte har några invändningar mot att 
nuvarande bestämmelse ersätts. Avseende Hyresgästutredningens förslag att införa 
förvaltningsföreläggande istället för förvaltningsåläggande anser hovrätten att det kan vara 
svårt att precisera ett förvaltningsföreläggande. Dessutom finns det en risk att föreläggandet 
inte skulle uppfylla de rättssäkerhetskrav som tämligen kan ställas på förelägganden av denna 
form, speciellt om föreläggandet får förenas med vite. Beträffande hur tillämpningen av 
förvaltningsföreläggande, förvaltningsföreläggande med vite samt tvångsförvaltning skulle 
förhålla sig till varandra, anser hovrätten att detta förhållningssätt måste utvecklas närmre. 
Vidare anser hovrätten att som huvudregel bör hela betalningsskyldigheten för förvaltares 
arvode följa med fastigheten vid ett eventuellt ägarbyte under pågående förvaltning, med 
undantag om parterna avtalar om någon annan lösning.119 Skulle den ursprungliga ägaren vara 
betalningsskyldig fram till dagen för ägarbytet riskerar förvaltaruppdraget att bli mindre 
attraktivt eftersom förvaltaren måste vända sig till två parter för att få betalt, samt eftersom 
den ursprungliga ägaren troligtvis kommer försöka undandra sig betalningsansvaret. 

  

                                                

116 Bland annat till Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och hyresnämnder. 
117 Regeringskansliet, remisslista SOU 2017:33, diarienummer Ju2017/03853/L1. 
118 Regeringskansliet, remissvar SOU 2017:33. 
119 ÖH 11434-14 (RH 2015:28); prop. 1976/77:151, s. 99 f. 
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4.3 Hyresnämnden i Stockholm 
Hyresnämnden i Stockholm tillstyrker förslaget från Hyresgästutredningen att klargöra be-
stämmelsen i 16 § första stycket HL angående åtgärdsföreläggande. Avseende ändring av 
ingripandeformerna i BFL anser nämnden att det inte finns tillräckligt med underlag som 
styrker att det finns ett behov att ändra dessa ingripandeformer. Den ändring som föreslås kan 
enligt nämnden medföra tillämpningssvårigheter och bör således inte genomföras.  

4.4 Hyresnämnden i Göteborg 
Hyresnämnden i Göteborg har ingen invändning mot att förvaltningsåläggande ersätts med 
förvaltningsföreläggande. Däremot vill nämnden belysa svårigheterna med att utforma ett 
förvaltningsföreläggande, speciellt om föreläggandet kan förenas med vite. Därför är det 
viktigt att utveckla hur ett sådant föreläggande förslagsvis kan utformas.  

4.5 Hyresnämnden i Västerås 
Hyresnämnden i Västerås är positiv till flera av förslagen som Hyresgästutredningen har 
presenterat, men tror att det i vissa avseenden kan uppstå tillämpningssvårigheter. Nämnden 
tillstyrker Hyresgästutredningens förslag om att klargöra i lagtexten att det inte krävs hinder 
eller men i nyttjanderätten för att ett åtgärdsföreläggande ska kunna meddelas när hyresvärden 
brustit i sin underhållsskyldighet. Vidare tillstyrker nämnden förslaget att kommunen ska vara 
ansvarig att tillhandhålla en lista över frivilliga förvaltare samt att vid ett ägarbyte under 
pågående förvaltning är det den ursprungliga ägaren som ska vara betalningsskyldig för 
förvaltarens arvode fram till dagen för ägandeövergången.  

4.6 Hyresnämnden i Sundsvall 
Hyresnämnden i Sundsvall anser att Hyresgästutredningen inte har hunnit arbeta igenom 
förslagen som presenteras och att det därför krävs ytterligare bearbetning. Avseende förslaget 
att förtydliga bestämmelsen om åtgärdsföreläggande i HL anser nämnden att förslaget bör 
införas, vilket även överensstämmer med nyare praxis. Vidare tillstyrker nämnden förslaget 
att ersätta förvaltningsåläggande med förvaltningsföreläggande, nämnden har själv inte använt 
förvaltningsåläggande under de senaste tjugo åren. Beträffande förslaget att kommunen ska 
upprätta en lista över förvaltare, anser nämnden att förslaget är bra. Däremot tror nämnden att 
det inte är en tillräcklig åtgärd för att lösa dagens problem. Nämnden anser att frågan om 
ansvar för förvaltares arvode efter en ägaröverlåtelse inte är tillräckligt utredd och är därför 
tveksam till utredningens förslag. 

4.7 Statskontoret 
Statskontoret tillstyrker Hyresgästutredningens förslag avseende att förbättra möjligheterna att 
vidta åtgärder när förvaltningen av hyreshus misskötts. Statskontoret anser således att de 
förslag som utredningen har redovisat är passande och ändamålsenliga. 
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4.8 Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ställer sig positiv till Hyresgäst-
utredningens förslag att förbättra möjligheterna att vidta åtgärder när förvaltningen av 
hyreshus missköts. Myndigheten anser att det är viktigt att informera unga och nya hyres-
gäster på bostadsmarknaden om deras rättigheter och tycker att det är bra att hyresgästers 
rättigheter stärks.  

4.9 Kungliga Tekniska högskolan (KTH) 
KTH anser att förvaltningsföreläggande, som enligt Hyresgästutredningens förslag ska ersätta 
förvaltningsåläggande i BFL, framstår som mer ändamålsenligt än förvaltningsåläggande. 
KTH är således positiv till utredningens förslag att införa förvaltningsföreläggande istället för 
förvaltningsåläggande. En fråga som möjligtvis skulle kunna ställas är om förvaltnings-
föreläggande faktiskt kommer att tillämpas oftare än vad förvaltningsåläggande görs samt om 
det finns ett praktiskt behov att ändra bestämmelserna avseende ingripande mot en hyresvärd. 
Angående förslaget att göra bestämmelsen om åtgärdsföreläggande i 16 § HL tydligare och 
markera att det inte krävs hinder eller men vid försummelse i hyresvärdens underhålls-
skyldighet, anser KTH att denna ändring redan torde ses som gällande rätt eftersom det redan 
har fastslagits i rättspraxis.120 

4.10 Krokoms kommun 
Krokoms kommun anser, liksom Hyresgästutredningen, att det inte finns anledning till att 
införa en ny förvärvslag. Vidare har kommunen inget att invända mot att bestämmelsen om 
åtgärdsföreläggande klargörs i HL eller mot att förvaltningsåläggande i BFL ersätts med 
förvaltningsföreläggande. Däremot avstyrker kommunen förslaget att kommunen ska ansvara 
för att ta fram en lista över frivilliga förvaltare. Kommunen har inget att invända mot förslaget 
att den ursprungliga ägaren ska, vid ett ägarbyte under tvångsförvaltningens gång, vara 
betalningsansvarig för förvaltarens arvode för tiden fram till och med äganderättens övergång, 
eller mot förslaget att förvaltaren ska få ersättning ur fastighetens avkastning för nödvändiga 
utgifter.  

4.11 Kungsbacka kommun 
Kungsbacka kommun har inget att invända mot förslaget att kommunen ska ha ett ansvar att 
upprätta en lista över frivilliga förvaltare. Avseende arvoden och ersättningar till förvaltaren 
anser kommunen att Hyresgästutredningens förslag fyller den lucka som finns i dagens 
lagstiftning, bidrar till klarhet av bestämmelserna samt ger den som utses som särskild 
förvaltare en bättre ekonomisk förutsebarhet. 

  
                                                

120 ÖH 4840-15 (RH 2016:51). 
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4.12 Malmö kommun 
Malmös kommunstyrelse tillstyrker i huvudsak Hyresgästutredningens förslag gällande 
ingripande mot misskött förvaltning. Däremot anser kommunstyrelsen att det borde övervägas 
om det är lämpligast att det är kommunen som ska upprätta och underhålla en lista över 
frivilliga förvaltare.  

4.13 Söderhamns kommun 
Söderhamns kommun anser att Hyresgästutredningens förslag angående att kommunen ska 
tillhandahålla en lista över frivilliga förvaltare kommer att medföra en direkt påverkan på 
kommunen. För att kommunen ska kunna upprätta en lista måste följande åtgärder vidtas: 
”aktivt söka och informera villiga förvaltare vid tvångsförvaltning, kontakta potentiella 
förvaltare, organisationer och domstolar, sprida information och samverka med andra 
kommuner, uppdatera förteckningen och göra den tillgänglig på kommunens webbplats.” 
Kostnaderna som uppstår genom nämnda åtgärder förväntas bli låga och ryms därför inom 
befintliga anslag. 

4.14 Fastighetsägarna 
Fastighetsägarna delar Hyresgästutredningens uppfattning att det inte behövs en ny 
förvärvslag. Vidare anser Fastighetsägarna att det är bra att utredningen kom till slutsatsen att 
det inte bör införas bestämmelser om tvångsförsäljning av fastigheter som står under särskild 
förvaltning. Fastighetsägarna tycker att utredningens förslag avseende klarare bestämmelser 
för åtgärdsföreläggande samt om att förändra ingripandeformerna i BFL är bra förslag. Vidare 
är även förslaget att kommunen ska upprätta listor över frivilliga förvaltare ett bra förslag. 
Däremot anser Fastighetsägarna att utredningen möjligen överskattar betydelsen av att 
upprätta listor. Det finns således skäl att vidare utreda hur förvaltningsuppdrag kan bli mer 
tilltalande. 

4.15 HSB Riksförbund 
Enligt HSB Riksförbund krävs en fungerande lagstiftning för rättsliga insatser mot 
okvalificerade fastighetsägare, vilka försummar sin underhållsskyldighet, för att det ska råda 
ett bra hyresgästskydd. HSB hoppas att förslagen som Hyresgästutredningen har redovisat kan 
leda till att ingripandena mot fastighetsägare som har försummat sina skyldigheter förbättras 
på ett välavvägt och proportionerligt sätt.  

4.16 Hyresgästföreningen 
HGF delar Hyresgästutredningens uppfattning om att det inte bör införas en ny förvärvslag 
eftersom lagens nackdelar, bland annat att den var ineffektiv och enkel att kringgå, väger 
tyngre än lagens fördelar, såsom att lagen torde haft en presumtiv verkan. Vidare anser även 
HGF att det bör klargöras att hinder eller men inte behövs för att åtgärdsföreläggande ska 
kunna meddelas när hyresvärdar brister i sin underhållsskyldighet, att bestämmelserna om 
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förvaltningsåläggande ska ersättas med bestämmelser om förvaltningsföreläggande samt att 
fördelningen av betalningsansvaret för förvaltares arvode vid äganderättsövergångar och 
bestämmelser kring förvaltares utgifter måste förtydligas. HGF delar även utredningens 
uppfattning om att kommunen ska vara ansvariga för att frambringa och tillhandahålla en lista 
över förvaltare. HGF anser att kommunen dessutom ska gå in som tvångsförvaltare om det 
inte finns någon annan lämplig förvaltare att tillgå. 

4.17 Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) 
SABO gör samma bedömning som Hyresgästutredningen avseende att det inte finns någon 
anledning att införa en ny förvärvslag. SABO har inget att invända mot att bestämmelsen om 
åtgärdsföreläggande i HL förtydligas gällande att det inte krävs hinder eller men i nyttjande-
rätten vid hyresvärdens försummelse av underhållsskyldigheten. Vidare har SABO inget att 
invända mot att bestämmelser om förvaltningsföreläggande ersätter bestämmelserna om 
förvaltningsåläggande, mot förslaget angående fördelning av kostnaden för förvaltares arvode 
vid äganderättsövergång, eller mot förslaget att förvaltares nödvändiga utgifter ska täckas av 
fastighetens avkastning. Avseende förslaget att kommunen ska vara ansvarig för att 
frambringa och tillhandahålla en lista över frivilliga förvaltare anser SABO att detta innebär 
en förflyttning av ansvaret från staten till kommunen. SABO anser att utredningen inte har 
påvisat varför denna förflyttning är behövlig och anser därför att det är staten som ska ha det 
fortsatta ansvaret.  

4.18 Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
SKL delar Hyresgästutredningens uppfattning om att det inte är nödvändigt att införa en ny 
förvärvslag samt att bestämmelserna om åtgärdsföreläggande och om förvaltares utgifter och 
arvode ska förtydligas. Vidare delar SKL utredningens uppfattning om att förändra 
ingripandeformerna i BFL. Däremot avvisar SKL utredningens förslag om att kommunen ska 
vara skyldiga att frambringa och tillhandahålla en lista över frivilliga förvaltare, bland annat 
eftersom utredningen inte har redovisat några tungt vägande skäl för förslaget. 
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5. Analys  
5.1 En ny förvärvslag eller inte? 
Hyresgästutredningens bedömning: ”Det finns inte skäl att införa en ny förvärvslag.”121 

I sin utredning har Hyresgästutredningen kommit till slutsatsen att det inte föreligger skäl för 
att införa en ny förvärvslag122, vilket utredningen får medhåll av från remissinstanserna. Av 
de remissvar som har inkommit till Justitiedepartementet är det inte någon som anser att det 
finns skäl att införa en ny förvärvslag. HGF har bland annat anfört i sitt svar att nackdelarna 
med den tidigare förvärvslagen (bland annat att lagen var ineffektiv och enkelt att kringgå) 
väger tyngre än fördelarna (bland annat att lagen torde haft en presumtiv verkan) och att det 
därför är viktigare att fokusera på att ha bestämmelser som aktivt ingriper i ett tidigt skede 
mot brister i förvaltningen.123 Hyresgästutredningen vidgår att det fortfarande förekommer 
hyresgäster som lever under icke godtagbara förhållanden, men anser att en ny förvärvslag 
inte skulle hjälpa de utsatta hyresgästerna eftersom förvärvslagens ändamål var att förhindra 
att olämpliga personer förvärvade hyreshus. Utredningen anser därför att det är viktigare att 
fokusera på att kunna åtgärda brister i förvaltningen av hyreshus i ett tidigt skede.124 

I förarbetena till den nu upphävda förvärvslagen framgår att lagen infördes för att hindra 
olämpliga personer att förvärva hyreshus.125 Visserligen har Hyresgästutredningen konstaterat 
att det inte har blivit någon förhöjning av antalet ärenden i hyresnämnden om särskild 
förvaltning efter att förvärvslagen upphävdes och att endast ett fåtal ärenden har rört nya 
fastighetsägare.126 Däremot har det enbart gått sex år mellan det att lagen upphävdes år 2010 
till dess utredningen undersökte om en ny förvärvslag bör införas.127 När det kommer till 
fastighetsägare som missköter förvaltningen av hyreshus är det många av dem som är 
mindre128 privata fastighetsägare som i längden saknar ekonomiska förutsättningar att utföra 
en tillfredsställande förvaltning.129 Det är därför troligt att ärenden kring mindre privata 
fastighetsägare som har förvärvat hyreshus efter att förvärvslagen upphävdes inte än har 
uppkommit eftersom dessa fastighetsägare hittills har klarat av att sköta förvaltningen. Därför 
är det troligt att det kommer uppkomma ärenden kring dessa fastighetsägare om några år när 
deras ekonomiska förutsättningar blir sämre samt när de förvärvade hyreshusen står inför 
större reparationer. Det är således inte klarlagt än om upphävandet av förvärvslagen medför 

                                                

121 SOU 2017:33, s. 117. 
122 Se avsnitt 3.2.3.5. 
123 Se avsnitt 4. 
124 Se avsnitt 3.2.3.5. 
125 Prop. 1975/76:33, s. 1. 
126 Se avsnitt 3.2.3.5. 
127 SOU 2017:33, s. 17; SOU 2017:33, s. 118. 
128 Definitionen av mindre bolag är om bolaget har färre än 50 anställda, mindre än 40 miljoner kronor i balansomslutningen 
och mindre än 80 miljoner kronor i nettoomsättningen. 
Bolagsverket, Större och mindre företag (2018-02-05). 
129 Hem & Hyra, Värdarna som är sämst i landet, 23 januari 2017 (2018-02-05); SOU 2017:33, s. 106. 



 39 

att antalet ärenden i hyresnämnden angående misskött förvaltning av hyreshus kommer att 
öka. Utredningen har dessutom inte tagit hänsyn till huruvida det finns ett mörkertal avseende 
misskött förvaltning och särskild förvaltning. Det torde tyvärr finnas hyresgäster som utsätts 
för misskött förvaltning, men som antingen inte vet sina rättigheter eller som inte vågar göra 
sina rättigheter gällande. Det torde därför finnas ett mörkertal avseende hyresgäster som 
utsätts för misskött förvaltning där en förvärvslag eventuellt hade kunnat förhindra fastighets-
ägaren från att förvärva hyreshuset.  

Av Hyresgästutredningen samt av de remissinstanser som har kommenterat huruvida en ny 
förvärvslag bör införas, framgår att de inte vill att den tidigare förvärvslagen ska återinföras 
eftersom den var ineffektiv. Varken utredningen eller instanserna har försökt analysera hur en 
ny, förbättrad förvärvslag som inte är lika lätt att kringgå, skulle kunna förebygga brister i 
förvaltningen av hyreshus. De har således inte tagit ställning till hur en ny förvärvslag, som 
har bearbetas och effektiviserats, skulle kunna förebygga antalet ärenden i hyresnämnden och 
de allmänna domstolarna avseende misskött förvaltning av hyreshus. Vidare har utredningen 
framfört att brister i förvaltningen av hyreshus har varit aktuell en längre tid och därför dragit 
slutsatsen att problemet går längre tillbaka än till tiden för upphävandet av förvärvslagen.130 
Slutsatsen att brister i förvaltningen går längre tillbaka än tidpunkten förvärvslagen 
upphävdes, borde inte utesluta möjligheten att införa en förbättrad förvärvslag.  

Eftersom förvärvslagens syfte var att hindra olämpliga personer att förvärva hyreshus, 
kommer ett införande av en ny förvärvslag inte kunna hjälpa de personer som redan är utsatta 
för en olämplig fastighetsägare. Däremot torde en ny, förbättrad förvärvslag kunna förebygga 
misskött förvaltning av hyreshus eftersom då kommer förhoppningsvis inte lika många 
olämpliga fastighetsägare kunna förvärva hyreshus. Redan år 2012 lämnades det in en motion 
till riksdagen om att återinföra förvärvslagen efter att kommuner vittnat om att den dåvarande 
lagen ofta förhindrade från att oseriösa förvärv genomfördes.131 Visserligen bifölls inte 
motionen, men den belyser att upphävandet av förvärvslagen har medfört att det saknas ett 
första nät för att gallra undan olämpliga fastighetsägare.  

Eftersom hyresrätten är en viktig boendeform för svensk ekonomi och sysselsättning, är det 
viktigt att boendeformen även är ett bra boende. För att hyresrätten ska vara ett bra boende är 
det viktigt att olämpliga fastighetsägare inte har möjlighet att förvärva hyreshus och därför 
vore det bra med att införa en ny, förbättrad förvärvslag. Visserligen, som ovan nämnts, 
kommer en ny förvärvslag inte att hjälpa de personer som redan är utsatta för misskött förvalt-
ning. För att hjälpa dessa personer är det därför viktigare att först ändra bestämmelserna kring 
ingripande vid misskött förvaltning och se till att det går att vidta åtgärder mot fastighetsägare 

                                                

130 Se avsnitt 3.2.3.5. 
131 Motion 2012/13:C445 av Jan Lindholm (MP). 
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i ett tidigare skede. Däremot, ur ett långsiktigt perspektiv, torde antalet ärenden i hyres-
nämnden och de allmänna domstolarna avseende misskött förvaltning av hyreshus minskas 
om olämpliga fastighetsägare inte har någon möjlighet att äga hyreshus eftersom det 
förhoppningsvis kommer att resultera i att antalet brister i förvaltning av hyreshus blir färre. 
Vidare kan en ny förvärvslag som hindrar olämpliga fastighetsägare att förvärva hyreshus 
eventuellt resultera i att olämpliga fastighetsägare som redan äger hyreshus säljer dessa 
hyreshus eftersom de ger upp karriären som fastighetsägare när de inte får förvärva fler 
hyreshus. På så vis skulle en ny, förbättrad förvärvslag även hjälpa hyresgäster som redan är 
utsatta för misskött förvaltning.  

En förvärvslag är ett inskränkande i en fastighetsägares äganderätt eftersom lagen kan med-
föra att fastighetsägaren inte får sälja fastigheten till den personen som ägaren behagar att 
sälja till. Däremot är inskränkningen en proportionerlig och ändamålsenlig inskränkning med 
hänsyn till hyresgästers rätt till ett acceptabelt boende. Fastighetsägare får fortfarande sälja 
fastigheten till den som anses vara en lämplig ägare av hyreshus. 

Sammanfattningsvis bör lagstiftaren ur ett kortsiktigt perspektiv fokusera på att ändra 
bestämmelserna avseende ingripande mot misskött förvaltning av hyreshus så att det redan i 
ett tidigt skede finns effektiva åtgärder mot fastighetsägare som missköter sin förvaltning. 
Däremot ur ett långsiktigt perspektiv bör lagstiftaren införa en ny, bearbetad och förbättrad 
förvärvslag som förhindrar olämpliga fastighetsägare att överta hyreshus. 

5.2 Klarare bestämmelser om åtgärdsföreläggande i hyreslagen 
Hyresgästutredningens förslag: ”Det klargörs att det inte krävs hinder eller men i 
nyttjanderätten som grund för ett åtgärdsföreläggande när hyresvärden brister i sin 
underhållsskyldighet.”132 

Hyresgästutredningen har framfört att det bör klargöras i bestämmelserna avseende 
åtgärdsföreläggande att det inte krävs hinder eller men i nyttjanderätten för att det ska gå att 
meddela ett åtgärdsföreläggande mot en hyresvärd som brister i sin underhållsskyldighet.133 
Av de remissvar som har inkommit till Justitiedepartementet har de remissinstanser som 
bemött utredningens förslag tillstyrkt förslaget. Hyresnämnden i Sundsvall och KTH påpekar 
dessutom att det redan framgår av praxis134 att det inte krävs hinder eller men i nyttjanderätten 
för att kunna meddela ett åtgärdsföreläggande vid försummelse i underhållsskyldigheten. 

Ärenden avseende åtgärdsföreläggande är relativt vanliga i hyresnämnden och har en 
genomsnittligkostnad på 3 500 kr per ärende för nämnderna.135 Eftersom åtgärdsföreläggande 
                                                

132 SOU 2017:33, s. 120. 
133 Se avsnitt 3.2.3.6. 
134 ÖH 4840-15 (RH 2016:51). 
135 Se avsnitt 3.2.3.6. 
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idag är ett vanligt påtryckningsmedel för hyresgäster att använda mot hyresvärdar är det 
viktigt att bestämmelsen, 16 § HL, har en entydig tolkning, bland annat för att minimera 
ärenden i nämnden som inte leder till åtgärdsföreläggande. Ur hyresgästers perspektiv är det 
viktigt att bestämmelsen har en entydig tolkning bland annat för att få fler fastighetsägare att 
förstå sina skyldigheter samt för att inte gå till hyresnämnden i ett ärende som inte kommer att 
resultera i ett åtgärdsföreläggande. Ur fastighetsägares perspektiv är det viktigt att be-
stämmelsen har en entydig tolkning bland annat för att veta var gränsen går avseende sina 
skyldigheter samt för att undgå sammanträden i hyresnämnden som inte kommer att leda till 
någon förpliktelse för fastighetsägaren. Ur ett bostadspolitiskt- och samhällsperspektiv är det 
viktigt att bestämmelsen har en entydig tolkning bland annat för att undvika att skatte-
pengarna går till ärenden som hade varit självklara om bestämmelsens tolkning var entydig. 
Det är således viktigt ur allas perspektiv att bestämmelsen i 16 § HL om åtgärdsföreläggande 
har en entydig tolkning.  

Hyresgästutredningens förslag för att förtydliga att det inte krävs hinder eller men i 
nyttjanderätten som grund för åtgärdsföreläggande när hyresvärden brister i sin underhålls-
skyldighet är att byta plats på punkterna 2 och 3 i 16 § HL136, det vill säga att byta från 
följande ordning: 

”Bestämmelserna i 10-12 §§ gäller också, om 

1. lägenheten skadas under hyrestiden utan att hyresgästen är ansvarig för skadan, 
2. hyresvärden brister i sin underhållsskyldighet enligt 15 § andra stycket, 
3. hinder eller men på annat sätt uppstår i nyttjanderätten utan hyresgästens vållande, eller 
4. myndighet under hyrestiden meddelar beslut som avses i 10 § andra stycket eller 12 § utan att 

hyresgästen givit anledning till det, dock ej förrän beslutet länder till efterrättelse.”137 

Till följande ordning: 

Bestämmelserna i 10-12 §§ gäller också, om 

1. lägenheten skadas under hyrestiden utan att hyresgästen är ansvarig för skadan, 
2. hinder eller men på annat sätt uppstår i nyttjanderätten utan hyresgästens vållande, 
3. hyresvärden brister i sin underhållsskyldighet enligt 15 § andra stycket, eller 
4. myndighet under hyrestiden meddelar beslut som avses i 10 § andra stycket eller 12 § utan att 

hyresgästen givit anledning till det, dock ej förrän beslutet länder till efterrättelse. 138 

Genom att göra denna förändring anser Hyresgästutredningen att det blir tydligare att hinder 
eller men i nyttjanderätten inte krävs när hyresvärden brister i sin underhållsskyldighet.  

                                                

136 SOU 2017:33, s.120. 
137 16 § första stycket HL. 
138 Hyresgästutredningens förslag till 16 § första stycket HL. 
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Förändringen kommer förhoppningsvis resultera i att bestämmelsen läses på så vis att kravet 
på hinder och men i nyttjanderätten enbart anknyts till den första punkten, det vill säga 
”lägenheten skadas under hyrestiden utan att hyresgästen är ansvarig för skadan”, och inte till 
de fall när hyresvärden har brustit i sin underhållsskyldighet. En fråga som däremot uppstår är 
ifall det går att lösa problemet på ett sådant enkelt vis eller om bestämmelsen kommer att 
läsas och tolkas på samma sätt som tidigare eftersom det fortfarande står samma ord. För att 
utesluta möjligheten att bestämmelsen kommer att läsas och tolkas på samma sätt vore det bra 
att förändra bestämmelsen mer och på så vis förtydliga ännu mer att hinder eller men inte är 
ett krav för åtgärdsföreläggande när en hyresvärd har brustit i sin underhållsskyldighet. 
Förslagsvis för att inte ändra bestämmelsen för mycket, men att ändå förtydliga bestämmelsen 
skulle bestämmelsen kunna utformas på följande sätt: 

”Bestämmelserna i 10-12 §§ gäller också, om 

1. lägenheten skadas under hyrestiden utan att hyresgästen är ansvarig för skadan eller om 
hinder eller men på annat sätt uppstår i nyttjanderätten utan hyresgästens vållande, 

2. hyresvärden brister i sin underhållsskyldighet enligt 15 § andra stycket, eller 
3. myndighet under hyrestiden meddelar beslut som avses i 10 § andra stycket eller 12 § utan att 

hyresgästen givit anledning till det, dock ej förrän beslutet länder till efterrättelse.”139 

På så vis, genom att sätta ihop punkterna ett och tre140, torde det vara en självklarhet att kravet 
hinder eller men i nyttjanderätten inte ska kopplas samman med när en hyresvärd har brustit i 
sin underhållsskyldighet och därmed torde bestämmelsen få en entydig tolkning.  

Genom att säkerställa att bestämmelsen får en entydig tolkning torde det på lång sikt resultera 
i att det blir färre ärenden gällande åtgärdsföreläggande i hyresnämnden eftersom fastighets-
ägare och hyresvärdar kommer att förstå vad som krävs av dem, medan hyresgäster kommer 
att förstå bättre vad de kan kräva av sin hyresvärd. En entydig tolkning kommer således på 
lång sikt resultera i att kostnaden för åtgärdsföreläggande i nämnden minskar. Däremot innan 
det blir en entydig tolkning av den eventuellt nyutformade bestämmelsen kan antalet ärenden 
avseende åtgärdsföreläggande öka eftersom parterna inte har blivit införstådda med hur 
bestämmelsen ska tillämpas och vilka skyldigheter och rättigheter respektive part har.  

Att en hyresvärd är tvungen att fullfölja sin lagstadgade underhållsskyldighet torde vara en 
självklarhet. I det fall hyresvärden inte fullföljer sin underhållsskyldighet är det rimligt att 
hyresgästen kan ansöka om åtgärdsföreläggande, oberoende om det föreligger hinder eller 
men i nyttjanderätten. Som ovan nämnts141, framgick det redan i förarbetena142 till den 

                                                

139 Författarens förslag till 16 § första stycket HL. 
140 Punkterna ett och tre från hur bestämmelsen är utformad idag. 
141 Se avsnitt 2.2. 
142 Prop. 1967:141, s. 210. 
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dåvarande lydelsen i 16 § HL att hyresgästers anspråk på reparationer i lägenheten bör 
tillgodoses bättre samt att utformningen av 16 § ger utrymme för skilda tolkningar. Därför är 
det bra om det äntligen görs ett förtydligande av bestämmelsen.  

Vid en intresseavvägning av fastighetsägares och hyresgästers intressen, torde hyresgästers 
intresse att lägenheten underhålls och vidhåller ett fullt brukbart skick väga tyngre än 
fastighetsägares och hyresvärdars intresse att spara pengar och bortse från sin underhålls-
skyldighet. Ur bostadspolitikens intresse är det viktigt att hyresrätter vidhåller ett, enligt 
allmänna uppfattningen i orten, fullt brukbart skick för att hyresgäster ska kunna bo i 
hyresrätter och för att hyresrätten ska vara en attraktiv boendeform.  

5.3 Förändring av ingripandeformerna i bostadsförvaltningslagen 
Hyresgästutredningens förslag: ”Bestämmelserna om förvaltningsåläggande ersätts av 
möjligheter för hyresnämnden att, med utgångspunkt i omständigheterna i det enskilda fallet, 
förelägga hyresvärden att vidta åtgärder för att komma till rätta med uppkomna 
förvaltningsbrister. Föreläggandet får förenas med vite.”143 

Enligt Hyresgästutredningen bör bestämmelserna om förvaltningsåläggande i BFL ersättas av 
förvaltningsföreläggande, vilket skulle innebära att hyresnämnden kan förelägga hyresvärden 
att vidta vissa åtgärder för att uppkomna förvaltningsbrister ska fjärmas.144 Av de remissvar 
som har inkommit till Justitiedepartementet framgår det att remissinstanserna har olika åsikter 
huruvida utredningens förslag bör genomföras. Flera av instanserna påpekar att det krävs 
vidare utredning samt att det kan förekomma tillämpningssvårigheter med hur ett 
förvaltningsföreläggande ska utformas, speciellt med avseendet att föreläggande får förenas 
med vite. Trots kritiken som framförts mot utrednings förslag, synes samtliga instanser vara 
överens om att som förvaltningsåläggande är utformat genom dagens bestämmelser, är det ett 
ingripande som sällan används av hyresnämnderna. Hyresnämnden i Sundsvall har 
exempelvis inte använt förvaltningsåläggande på över tjugo år. 145 

I 2 § BFL framgår det att hyresnämnden ska besluta om förvaltningsåläggande om bristerna i 
förvaltningen inte är av allvarligt slag och det bedöms att det är en tillräcklig åtgärd för att en 
godtagbar förvaltning ska uppnås. I andra fall, om det anses att förvaltningsåläggande inte är 
en tillräcklig åtgärd eller om förvaltningen är av allvarligt slag, ska hyresnämnden istället 
besluta om tvångsförvaltning. I praktiken är skillnaden mellan förvaltningsåläggande och 
tvångsförvaltning att fastighetsägaren ska vid förvaltningsåläggande inge ett skriftligt avtal till 
hyresnämnden, genom vilken förvaltningen överlämnas till en särskild förvaltare, medan vid 
tvångsförvaltning ska hyresnämnden utse en förvaltare. Vid tvångsförvaltning upprättas 

                                                

143 SOU 2017:33, s. 121. 
144 Se avsnitt 3.2.3.7. 
145 Se avsnitt 4. 
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således inte något avtal mellan fastighetsägaren och den särskilda förvaltaren. Skillnaden 
mellan förvaltningsåläggande och tvångsförvaltning är således inte av större vikt, därför vore 
det önskvärt med bestämmelser som går att tillämpa innan det är aktuellt att skilja 
fastighetsägaren från förvaltningen av hyreshuset. 

För att ha kunnat ta en bättre ställning till Hyresgästutredningens förslag om att införa 
förvaltningsföreläggande, vilket kan förenas med vite, istället för förvaltningsåläggande i 
BFL, hade det varit önskvärt att utredningen även hade framfört ett exempel på hur ett 
förvaltningsföreläggande skulle kunna utformas. Det vore därför bra om utredningens förslag 
bearbetas mer för att därefter frambringa ett förslag på hur ett förvaltningsföreläggande skulle 
kunna utformas, samt ett förslag på hur ett förvaltningsföreläggande med vite skulle kunna 
utformas. Om förslaget bearbetas mer torde risken för tillämpningssvårigheter samt risken för 
att rättssäkerhetskrav inte uppfylls minimeras.  

Om utredningens förslag bearbetas och förbättras torde ett införande av förvaltnings-
föreläggande istället för förvaltningsåläggande medföra att hyresnämnden kan ingripa vid 
misskött förvaltning av hyreshus i ett tidigare skede. Som dagens bestämmelser är utformade 
blir resultatet av en åtgärd enligt BFL alltid att fastighetsägare förlorar sin rätt att förvalta 
hyreshuset. Genom ett införande av förvaltningsföreläggande skulle nämnden ha möjligheten 
att meddela åtgärder avseende förvaltningen utan att åtgärden medför att fastighetsägaren blir 
av med sin förvaltningsrätt. Vidare torde förändringen även medföra att nämnden kommer att 
besluta om färre tvångsförvaltningar eftersom fastighetsägarna förhoppningsvis kommer att 
åtgärda de brister som föreligger i förvaltningen redan när de får ett beslut om förvaltnings-
föreläggande mot sig. Om nämnden kommer att besluta om färre tvångsförvaltningar kommer 
det medföra att det kommer finnas fler kvalificerade särskilda förvaltare disponibla när det 
inte finns något annat alternativ för att uppnå en acceptabel förvaltning av hyreshuset än att 
besluta om tvångsförvaltning.  

Att fastighetsägare ska tillhandahålla en acceptabel förvaltning av hyreshus är en förutsättning 
för att hyresrätten såsom boendeform ska vara ett attraktivt alternativ. Om fastighetsägare 
missköter sin förvaltning av hyreshus borde hyresnämnden kunna besluta om någon form av 
åtgärd i ett tidigt skede för att dels underlätta för fastighetsägare att åtgärda sina brister i 
förvaltningen innan bristerna har blivit allt för stora, dels för att hyresgäster inte ska behöva 
tåla misskött förvaltning när de betalar hyra för att bland annat erhålla en acceptabel 
förvaltning. Möjligheten för nämnden att besluta om ett förvaltningsföreläggande torde 
således vara positivt för samtliga parter. Hyresgäster skulle förhoppningsvis få en godtagbar 
förvaltning snabbare, fastighetsägare ges möjligheten att åtgärda de brister som föreligger 
utan att bli av med sin rätt att förvalta hyreshuset och hyresrätten som boendeform torde bli 
mer attraktiv eftersom hyresgäster kan få hjälp att förhindra och förebygga misskött 
förvaltning i ett tidigare skede än vad som är möjligt genom dagens bestämmelser. Förslaget 
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att ersätta förvaltningsåläggande med förvaltningsföreläggande är således ett bra förslag som 
bör genomföras när förslaget har hunnits bearbetats mer. 

5.4 Bättre beredskap för att hitta tvångsförvaltare 
Hyresgästutredningens förslag: ”En skyldighet för kommunen att ta fram och tillhandahålla 
en förteckning över förvaltare som har förklarat sig villiga att åta sig uppdrag införs.”146 

Hyresgästutredningen anser att det bör införas en skyldighet för kommunen att upprätta och 
tillhandahålla en förteckning över frivilliga förvaltare.147 Av de remissvar som har inkommit 
till Justitiedepartementet framgår att remissinstanserna har olika åsikter huruvida ut-
redningens förslag bör genomföras.148 Flertalet av instanserna som har kommenterat ut-
redningens förslag anser att det är ett bra förslag. Som anledning till att det är ett bra förslag 
anger några av instanserna att kommunerna redan har en skyldighet att komma med förslag på 
förvaltare, enligt 16 § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder (LAH), varför 
det inte blir betungande för kommunen att dessutom upprätta en förteckning. Som anled-
ningar till varför utredningens förslag ska avstyrkas anger några av instanserna bland annat att 
förslaget innebär en övervältring av uppgiften från staten till kommunen och utredningen har 
inte visat att det är en förändring som behöver genomföras. Istället borde staten garantera att 
det inte ska vara möjligt att gå med förlust på grund av att man åtar sig uppdraget som 
förvaltare. Av 8 § BFL framgår att det är hyresnämnden som ska utse vem det är som ska 
förvalta den tvångsförvaltade fastigheten. Det är således nämnden som har ansvaret att till-
sätta en kvalificerad förvaltare. Däremot ska nämnden ge aktuell kommun tillfälle att ge för-
slag på förvaltare innan nämnden tar beslutet om tvångsförvaltning, enligt 16 § femte stycket 
LAH. Kommunen har följaktligen en skyldighet att lämna förslag på förvaltare till nämnden.  

I Sverige finns det åtta hyresnämnder149 och 290 kommuner.150 Hyresnämnderna har således 
ansvar för i snitt 36,25 kommuner och förväntas tillsätta kvalificerade förvaltare i samtliga 
ärenden där det beslutas om tvångsförvaltning. Med anledning av att hyresnämnderna är 
förhållandevis få till antalet jämfört med antalet kommuner, är det inte hållbart att nämnderna 
konstant ska vara uppdaterade på vilka personer eller bolag i respektive kommun som är 
kvalificerade och godvilliga och därmed lämpliga för uppdraget. Genom dagens 
bestämmelser är kommunen redan skyldig att lämna förslag på förvaltare till nämnderna, 
varför det inte torde vara ett betungande uppdrag för kommunen att upprätta en förteckning 
över de förvaltare som kommunen redan lämnar som förslag till nämnden. Om kommunen 
upprättar en förteckning över förvaltare som har förklarat sig villiga att åta sig uppdrag, är det 
viktigt att den förteckningen även uppdateras. Ett enkelt sätt för kommunen att bibehålla en 
                                                

146 SOU 2017:33, s. 126. 
147 Se avsnitt 3.2.3.8. 
148 Se avsnitt 4. 
149 Hyresnämnden, Om hyresnämnden, Var finns hyresnämnden (2018-02-16). 
150 Sveriges Kommuner och Landsting, Tjänster, Kommuner & landsting, Fakta, kommuner & landsting (2018-02-16). 
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uppdaterad förteckning är att föra över ansvaret på förvaltarna som är med på förteckningen 
att de måste anmäla till kommunen om de inte längre vill eller har möjlighet att åta sig 
uppdrag som särskild förvaltare. Att kommunen får ett ansvar över att upprätta och 
tillhandahålla en uppdaterad förteckning till hyresnämnden torde således inte innebära mycket 
merarbete för kommunen, utan kommunen torde kunna tillhandahålla förteckningen utan 
ytterligare resurser. 

Genom att kommunen upprättar och ansvarar över en förteckning över kvalificerade och 
godvilliga förvaltare torde kvalitén på förvaltningen vid tvångsförvaltning öka eftersom för-
teckningen enbart torde innehålla kvalificerade förvaltare. En förteckning med enbart 
kvalificerade förvaltare torde resultera i att antalet förvaltare som hyresnämnden blir tvungen 
att entlediga minskar. Vidare torde nämnden enklare kunna tillsätta en förvaltare när nämnden 
har en förteckning över tillgängliga förvaltare att tillgå. Däremot torde kravet på kommunen 
att upprätta en förteckning inte resultera i att antalet kvalificerade och godvilliga förvaltare 
ökar, varför det är av största vikt att utreda och frambringa förslag på hur uppdraget som 
särskild förvaltare kan göras mer attraktivt. Vidare borde det ses över och utredas huruvida 
det är möjligt att det alltid finns ett sista alternativ om det inte finns någon tillgänglig för-
valtare. Ett sista alternativ skulle exempelvis kunna vara att kommunen får ansvara över för-
valtning. Att kommunen ska finnas som ett sista alternativ skulle resultera i att tvångs-
förvaltningar inte förfaller på grund av att nämnden inte har kunnat tillsätta en förvaltare. 
Fastighetsägare som missköter sin förvaltning av hyreshus skulle på så vis inte kunna fortsätta 
sin oacceptabla förvaltning och hyresgästerna skulle få en större säkerhet att dessa fastighet-
sägare kommer att mista rätten att förvalta hyreshuset om de missköter sig. Med tanke på att 
det ofta är kommunen som ansöker om tvångsförvaltning, torde det ligga i kommunens 
intresse att tvångsförvaltningen blir av och borde därför kunna se sig själva som ett sista 
alternativ. Vidare har samtliga kommuner någon form av fastighet som de förvaltar, varför det 
garanterat finns kompetens inom kommunen att ta sig an uppdraget som särskild förvaltare.  

Även om ett krav på att kommunen ska upprätta och tillhandahålla en uppdaterad förteckning 
över förvaltare inte skulle resultera i flera förvaltare, skulle hyresnämnden få bättre översyn 
över vilka förvaltare det finns att tillgå och på så vis underlättas tillsättningen av förvaltare 
vid tvångsförvaltning. Genom att tillsättningen underlättas torde hyresgäster erhålla en bättre 
förvaltning snabbare och nämnden skulle inte behöva avsätta lika mycket tid på att hitta en 
förvaltare. På sikt kommer förhoppningsvis förteckningen resultera i att nämnderna kommer 
att kunna utföra ett effektivare arbete kring tvångsförvaltningsärenden. Om det skulle införas 
ett sista alternativ vid tvångsförvaltning, exempelvis att kommunen blir ansvariga förvaltare, 
skulle det förhoppningsvis innebära att fler hyreshus där förvaltningen misskötts sätts under 
tvångsförvaltning och att fastighetsägare får större förståelse att de måste tillhandhålla en bra 
förvaltning för att inte få ett beslut om tvångsförvaltning emot sig.  
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Ett par remissinstanser har avstyrkt Hyresgästutredningens förslag på grund av att de anser att 
förslaget innebär en övervältring av uppgiften från staten till kommunen. Enligt författarens 
mening innebär förslaget inte en övervältning av uppgiften, utan förslaget innebär enbart att 
kommunen får ett större ansvar att hjälpa hyresnämnden. Det är fortfarande nämnden som ska 
besluta om tvångsförvaltning och tillsätta en förvaltare och det är därför inte frågan om 
övervältring av uppgiften. 

5.5 Fördelning av kostnaden för förvaltarens arvode vid 
äganderättsövergång 
Hyresgästutredningens förslag: ”Övergår fastigheten till ny ägare under pågående 
förvaltning, ska den ursprunglige ägaren slutligt svara för förvaltarens arvode för tiden intill 
dagen för äganderättens övergång.”151 

Vid ett ägarbyte under pågående förvaltning anser Hyresgästutredningen att den ursprungliga 
ägaren ska svara för förvaltarens arvode fram till dagen när ägarrätten övergår.152 Av 
remissinstansernas synpunkter framgår det att det råder en oenighet huruvida utredningens 
förslag bör genomföras.153 Flera av instanserna anser att det är ett bra och tydligt förslag, 
medan vissa av instanserna anser att förslaget inte är tillräckligt utrett, att det inte finns någon 
grund till att reglera och uppdela betalningsskyldigheten samt att en uppdelning kan resultera 
i att förvaltningsuppdraget blir mindre attraktivt eftersom förvaltare behöver vända sig till två 
parter för att erhålla hela sitt arvode.  

Något som samtliga parter är överens om, remissinstanserna och Hyresgästutredningen, är att 
det är viktigt att göra förvaltningsuppdraget mer attraktivt för att tilltala fler aktörer att vara 
särskild förvaltare. En viktig del för att fler ska åta sig förvaltningsuppdraget torde vara att det 
är klart och tydligt avseende vem det är som har ansvaret att betala förvaltarens arvode. Av 
dagens bestämmelser framgår att en fastighetsägares rättigheter och skyldigheter medföljer 
fastigheten om fastigheten överlåts under pågående förvaltning (19 § BFL) samt att arvodet 
till den särskilda förvaltaren ska betalas ur fastighetens avkastning, men att hyresnämnden 
kan föreskriva att arvode ska betalas av fastighetsägaren (25 § BFL). Vidare har Svea hovrätt 
framfört i ett hyresnämndsmål att hela betalningsskyldigheten för förvaltares arvode bör följa 
med fastigheten, om inte parterna har avtalat om en annan fördelning.154 Om parterna, den 
nya och den ursprungliga fastighetsägaren, avtalar om att det är den ursprungliga 
fastighetsägaren som slutligen ska svara mot förvaltaren kan det resultera i att förvaltaren inte 
får betalt med tanke på att den ursprungliga ägaren inte längre får avkastning från fastigheten. 
Att parterna får avtala om vem det är som slutligen ska svara mot förvaltaren och betala 

                                                

151 SOU 2017:33, s. 128. 
152 Se avsnitt 3.2.3.9. 
153 Se avsnitt 4. 
154 Se avsnitt 4.2; ÖH 11434-14 (RH 2015:28). 
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dennes arvode medför således en osäkerhet för förvaltaren, speciellt om förvaltaren inte blir 
informerad om vad parterna avtalar om.  

Logiskt sett är det en självklarhet att den nya ägaren inte ska behöva svara för hela arvodet 
som förvaltaren ska erhålla eftersom det är den ursprungliga ägaren som har förorsakat att 
fastigheten står under tvångsförvaltning. Vidare är det logiskt att den ursprungliga ägaren inte 
ska behöva betala för förvaltarens arvode efter det att äganderätten övergått till den nya 
ägaren eftersom den ursprungliga ägaren inte längre har rätt till den avkastning som 
fastigheten avger. Hyresgästutredningens förslag att den ursprungliga ägaren ska svara för 
förvaltarens arvode för tiden fram till dagens för ägandeövergången är således ett logiskt 
förslag. Däremot är det logiska förslaget inte det bästa alternativet för förvaltaren. Genom att 
dela upp betalningsansvaret behöver förvaltaren framföra sina betalningsanspråk till både den 
ursprungliga och den nya ägaren, och om äganderätten till fastigheten övergår till ännu en ny 
ägare under tvångsförvaltningen måste förvaltaren framföra sina betalningsanspråk till den 
ursprungliga ägaren, mellan-ägaren och den nyaste ägaren. Det kan således bli komplicerat 
för förvaltaren att få betalt för sitt arbete om betalningsskyldigheten gentemot förvaltaren ska 
delas upp.  

För att förvaltningsuppdraget ska bli mer attraktiv bör samtliga parter som har varit ägare 
under tiden för tvångsförvaltning vara solidariskt betalningsansvariga gentemot förvaltaren. 
Hur parterna därefter vill uppdela ansvaret inbördes, bör det råda avtalsfrihet. Förvaltaren bör 
således inte behöva förhålla sig till hur parterna har avtalat och uppdelat betalningsansvaret. 
Genom att samtliga parter innehar ett solidariskt betalningsansvar gentemot förvaltaren torde 
förvaltaren uppleva en större säkerhet att få betalt och förhoppningsvis blir förvaltnings-
uppdraget mer attraktivt. 

Bestämmelserna avseende betalningsansvaret gentemot förvaltaren bör förslagsvis utformas 
enligt följande: 

”Övergår fastigheten till ny ägare under pågående förvaltning, gäller beslutet om förvaltning mot den 
nye ägaren. Denne inträder i förre ägarens rätt till de medel som förvaltaren har hand om för 
fastigheten samt svarar för de förbindelser som förvaltaren ingått. Avseende betalningsskyldigheten 
för det arvode förvaltaren har rätt att erhålla gäller 25 §.”155 

”Förvaltaren har rätt att få skäligt arvode, som bestäms av hyresnämnden för varje kalenderår eller 
för kortare tid. Arvodet ska betalas ur fastighetens avkastning, om inte hyresnämnden föreskriver att 
det helt eller delvis ska betalas av fastighetsägaren personligen. Om fastigheten övergår till ny ägare 

                                                

155 Författarens förslag till 19 § BFL. 
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under pågående förvaltning, är den ursprungliga ägaren och den nya ägare solidariskt 
betalningsansvariga gentemot förvaltaren för dennes arvode.”156 

För att det inte ska framgå som en överraskning för köpare av hyreshus som står under 
särskild förvaltning att ägarbytet kan medföra betalningsansvar för förvaltarens arvode som är 
hänförligt till tiden innan ägarbytet, är det viktigt att parterna vet om att de är solidariskt 
betalningsansvariga gentemot förvaltaren. Däremot bör det, som ovan nämnts, råda avtals-
frihet avseende hur parterna vill uppdela betalningsansvaret inbördes. Genom att parterna 
fortfarande kan avtala om betalningsansvaret torde det solidariska ansvaret gentemot 
förvaltaren inte medföra att det blir mindre attraktiv att köpa hyreshus som står under särskild 
förvaltning. Om den nya fastighetsägaren har betalat hela den ersättning som förvaltaren är 
berättigad har denne således regressrätt gentemot den ursprungliga fastighetsägaren om 
parterna har avtalat att den ursprungliga ägaren ska betala en del av förvaltarens ersättning. 
Vid en intresseavvägning mellan förvaltares rätt att enkelt få sitt arvode och eventuella utlägg 
utbetalda och fastighetsägares rätt att avtala om betalningsskyldighet torde förvaltares rätt 
väga tyngre eftersom fastighetsägare fortfarande har möjlighet att inbördes avtala om upp-
delningen av betalningsansvaret.  

5.6 Klarare bestämmelser om förvaltares utgifter och arvode 
Hyresgästutredningens förslag: ”Förvaltaren medges att ur fastighetens avkastning få 
ersättning för utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande.”157 

Enligt Hyresgästutredningen är det väsentligt att det införs en mer utförlig beskrivning i BFL 
över i vilken utsträckning förvaltare kan få ersättning för avseende sina utgifter.158 Samtliga 
remissinstanser som har kommenterat utredningens förslag är överens om att det är viktigt att 
det blir tydligare gällande vad förvaltare kan få ersättning för samt att ersättningen ska 
medges att tas från fastighetens avkastning.  

I BFL är det klarlagt att när en fastighet ställs under tvångsförvaltning har förvaltaren ansvaret 
över skötseln av fastigheten (9 § BFL ) och om avkastningen från fastigheten eller lån inte ger 
tillräckligt med medel till förvaltningen får hyresnämnden ålägga fastighetsägaren att utge 
ytterligare medel till förvaltaren (13 § BFL). Det som inte är klarlagt i BFL är hur och i vilken 
utsträckning förvaltaren kan få ersättning för utgifter som förvaltaren har anskaffat i eget 
namn. 

För hyresgäster som bor i en fastighet som är ställd under tvångsförvaltning kan det vara 
essentiellt att förvaltaren ingår avtal i eget namn eftersom det kan vara avgörande huruvida 
motparten vill ingå ett avtal eller väljer att avstå. Det kan exempelvis vara att en rörmokare 
                                                

156 Författarens förslag till 25 § första stycket BFL. 
157 SOU 2017:33, s. 129. 
158 Se avsnitt 3.2.3.10. 
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inte vill åtgärda en hyresgästs toalett om förvaltaren inte ingår avtalet i eget namn eftersom 
rörmokaren vet att fastighetsägaren har haft svårt att betala tidigare räkningar. Det är därför 
viktigt att det regleras i BFL att förvaltaren kommer att få ersättning för samtliga nödvändiga 
utgifter eftersom förvaltaren inte ska behöva betala för utlägg som görs för fastighetens och 
hyresgästernas favör. 

I ett beslut från hyresnämnden i Västerås159 framgår det att förvaltarens utgifter för sandning, 
snöröjning och skadegörelse skulle ersättas såsom arvode. Hyresnämndens beslut är underligt 
eftersom det går att utläsa av förarbetena till BFL att det är förvaltarens arbete som ska ligga 
till grund för ett skäligt arvode till förvaltaren160, och således inte förvaltarens utgifter. En 
anledning till nämndens beslut torde vara att nämnden ansåg att förvaltaren var berättigad 
ersättning för utgifterna, men eftersom det inte finns någon bestämmelse avseende utgifter 
som förvaltaren har uppburit i eget namn, ansågs nämnden att utgiften skulle utbetalas såsom 
arvode. Därför är det väsentligt att det införs en bestämmelse i BFL som avser förvaltares 
ersättningsrätt för nödvändiga utgifter.  

Som ovan nämnts161, är det viktigt att göra förvaltningsuppdraget mer attraktivt för att tilltala 
fler aktörer att åta sig uppdraget som särskild förvaltare. En anledning som torde göra 
uppdraget mer attraktivt är att förvaltare är säkra på att de kommer att få ersättning för 
samtliga nödvändiga utgifter. Bedömningen huruvida förvaltarens utgift varit nödvändig för 
förvaltningen bör ha sin utgångspunkt i om utgiften varit påkallad för att förvaltaren ska anses 
utgöra en fullgod förvaltning och bestämmelsen bör förslagsvis utformas enligt följande: 

”Förvaltare har rätt till ersättning för de utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets 
fullgörande. Ersättningen ska betalas ur fastighetens avkastning, om inte hyresnämnden föreskriver 
att det helt eller delvis ska betalas av fastighetsägaren personligen.”162 

En beaktansvärd aspekt är att förvaltare som har åtagit sig uppdraget att sköta förvaltning av 
en fastighet som är ställd under tvångsförvaltning ska vara kvalificerad. Därför måste 
förvaltaren kunna förutse när en tvångsförvaltning inte kommer att åtgärda samtliga problem 
som föreligger i förvaltningen. Om förvaltaren gör bedömningen, eller borde ha kunnat göra 
bedömningen, att de medel som finns att tillgå inte är tillräckliga, utan en ansökan om 
konkurs torde vara aktuell163, bör förvaltaren inte få ersättning för utgifter som är utlagda mot 
bättre vetande. Fastighetsägaren bör således inte kunna bli personligt betalningsansvarig för 
utgifter som inte bör lagts ut.  

  
                                                

159 Hyresnämnden i Västerås beslut den 2 april 2013 i ärende 77-13. 
160 Prop. 1976/77:151, s. 107. 
161 Se avsnitt 5.5. 
162 Författarens förslag till 25 a § BFL. Nuvarande 25 a § BFL ska inte ersättas, utan bör få benämningen 25 b § BFL. 
163 Om kommunen inte är angelägen att lösa in fastigheten med stöd av 28 § BFL. 
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5.7 Tvångsförsäljning 
Hyresgästutredningen har kommit till slutsatsen att tvångsförsäljning av fastigheter som står 
under tvångsförvaltning inte bör införas.164 Av de remissvar som har inkommit framgår att det 
inte är någon remissinstans som har haft något att erinra mot utredningens slutsats att inte 
införa tvångsförsäljning.165 

För att hyresrätten ska vara en konkurrenskraftig boendeform är det essentiellt att aktörer är 
villiga att investera i hyreshus samt att hyresgäster får ett boende som gör skäl för hyran som 
ska betalas. Det är därför väsentligt att bestämmelserna avseende ingripande mot misskött 
förvaltning av hyreshus har en god avvägning mellan hyresgästernas och fastighetsägarnas 
intressen. Tvångsförsäljning är en extrem åtgärd och resulterar i att fastighetsägaren skulle 
förlora sin äganderätt till fastigheten. Visserligen torde åtgärden medföra att belastningen på 
särskilda förvaltare minskar, men om det skulle vara möjligt att tvångsförsälja fastigheter som 
är ställda under tvångsförvaltning är risken att antalet aktörer som är intresserade av att 
investera i hyreshus minskar.  

När aktörer väljer att långsiktigt investera i hyreshus torde en viktig aspekt för dem vara 
äganderätten till fastigheten samt möjligheten att investeringen inom sin tid ska vara lönsam 
och ge en bra avkastning. Förhoppningsvis är samtliga potentiella fastighetsägares strävan att 
bedriva en ansvarsfull förvaltning av hyreshusen, men som många investerare torde veta kan 
det ta några år innan ens strävan uppnås. Därför är det viktigt att bestämmelserna avseende 
ingripande mot misskött förvaltning av hyreshus inte medför alltför stor olägenhet för 
fastighetsägare och som på så vis avskräcker aktörer att investera i hyreshus.  

För hyresgäster är det betydelsefullt att förvaltningen av hyreshuset inte misskötts, men om 
misskötsel sker är det viktigt att det finns åtgärder som avvärjer misskötseln. Alternativet att 
tvångsförsälja hyreshuset kan medföra komplikationer även för hyresgäster, exempelvis kan 
det uppstå tveksamheter angående vem hyresgästerna ska vända sig till under pågående 
tvångsförsäljning om det uppstår någon olägenhet i lägenheten. För att snabbt komma till rätta 
med misskött förvaltning av hyreshus är det bättre att fokusera på möjligheten att kunna 
ingripa i ett tidigt stadium istället för att börja bearbeta och införa alternativet att tvångs-
försälja hyreshuset.  

5.8 Ytterligare insatser för att hitta tvångsförvaltare 
Hyresgästutredningen har konstaterat att problemet att finna lämpliga förvaltare kvarstår och 
har inte uteslutit att det kan vara en god idé att hyresnämnden tillhandahåller upplysnings- och 
utbildningstillfället för att öka förståelsen för bestämmelserna kring förvaltare. På grund av 

                                                

164 Se avsnitt 3.2.3.11. 
165 Se avsnitt 4. 
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tidsbrist har utredningen däremot inte haft möjlighet att ordentligt se över ytterligare insatser 
för att hitta särskilda förvaltare vid tvångsförvaltning. 

Med avseende på bostadspolitikens och hyresgästers intressen är det angeläget att det finns 
kvalificerade och godvilliga förvaltare att tillgå när det är aktuellt med tvångsförvaltning för 
att tvångsförvaltningen inte ska förfalla. Om antalet förvaltare är bristfälligt, finns en risk att 
hyresnämnden påbörjar ett förfarande avseende tvångsförvaltning för att sedan inse att det 
inte finns någon förvaltare att tillgå. Resultatet blir då att tvångsförvaltningen förfaller, vilket 
varken är en rättvis utgång gentemot hyresgästerna eller ekonomiskt försvarbart avseende de 
skattepengar som på så vis används förgäves. För hyresgäster är det beaktansvärt att tvångs-
förvaltningen genomförs när förfarandet är aktuellt eftersom det innebär att hyresgästerna 
utsätts för försumlig förvaltning och behöver därför hjälp med att få en bättre skötsel av 
fastigheten. För att hyresrätten ska vara en attraktiv boendeform är det viktigt att hyresgäster 
vet att de kan få hjälp om fastighetsägaren missköter sin förvaltning av hyreshuset. För att 
garantera att tvångsförvaltning alltid genomförs när förförandet är aktuellt borde det, som 
ovan nämnts166, införas ett sista alternativ om det inte finns någon förvaltare att tillgå. Ett 
exempel på ett sista alternativ är att kommunen går in och förvaltar hyreshuset. Om 
kommunen alltid skulle vara ett sista alternativ, om hyresnämnden inte kan finna någon annan 
förvaltare, torde kommunen verka mer för att bistå nämnden med förslag på förvaltare. 

Förhoppningen är att ”det sista alternativet” inte ska behövas nyttjas, därför bör det införas 
åtgärder för att få fler aktörer vilja vara förvaltare. En betydande anledning till varför aktörer 
inte vill vara förvaltare torde vara det ekonomiska avseendet. Eftersom det inte finns någon 
tydlig säkerhet för förvaltare i dagens bestämmelser riskerar förvaltare att förlora rent 
ekonomiskt på att vara förvaltare. Staten bör därför införa en ekonomisk säkerhet som 
garanterar att förvaltare inte kommer att kunna gå med förlust genom att åta sig uppdraget. 
Den ekonomiska säkerheten från staten bör begagnas när avkastning från hyreshuset som står 
under särskild förvaltning, lån som fastighetsägaren/den särskilda förvaltaren har tecknat på 
hyreshuset, eller fastighetsägares personliga ekonomi inte räcker till för att täcka förvaltarens 
utgifter och arvode.  

I Hyresgästutredningen framgår det att enstaka hyresnämnder har tagit initiativet att 
genomföra viss upplysnings- och utbildningsverksamhet för att öka förståelsen, avseende 
bestämmelserna som är relevanta för förvaltare, hos potentiella förvaltare. Om fler nämnder 
skulle genomföra denna form av verksamhet och på så vis öka kunskapen hos potentiella 
förvaltare torde kunskapen medföra att fler aktörer vill vara förvaltare. Nämnden är den som 
har bäst kunskap inom hyresrätten och är således den som bäst kan få förvaltare att förstå sina 
rättigheter. Om denna form av verksamhet resulterar i fler förvaltare kommer nämnderna inte 
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behöva lägga ned lika mycket tid på att hitta en förvaltare i de enskilda fallen och torde på så 
vis ”tjäna” tid på att genomföra verksamheten. I kommuner där det inte finns lika många 
potentiella förvaltare torde det vara extra viktigt att genomföra upplysnings- och utbildnings-
verksamheten för att få fler frivilliga förvaltare. 

Ytterligare ett förslag för att göra förvaltaruppdraget mer attraktivt är att införa möjligheten 
för två aktörer att dela på förvaltningen. Genom att det är två förvaltare torde uppdraget inte 
bli lika betungande. Däremot bör förvaltare som delar på uppdraget inte kunna få lika högt 
arvode som förvaltare som ensam åtagit sig uppdraget eftersom fastighetsägare/fastighetens 
avkastning bör inte behöva betala dubbelt arvode. 

Vidare kan ett förslag, för att få fler förvaltare, vara att det införs en bestämmelse i lagen 
(2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag där det framgår att allmännyttiga 
kommunala bostadsbolag, i mån av tillgängliga resurser, måste förklara sig villig att åta sig 
uppdraget som förvaltare. Visserligen framgår det av lagen att allmännyttiga kommunala 
bostadsbolag ska bedriva en verksamhet enligt affärsmässiga principer, men det bör inte 
förhindra möjligheten att införa bestämmelsen att bolagen, i mån av resurser, ska ställa upp 
som förvaltare.  

5.9 Ytterligare problemområden inom området ingripande mot misskött 
förvaltning av hyreshus, m.m 
5.9.1. Förebyggande bestämmelser 
De bestämmelser som finns avseende ingripande mot misskött förvaltning av hyreshus är 
tillämpliga först när en brist i förvaltningen har uppstått. För att förebygga misskött 
förvaltning av hyreshus bör det införas bestämmelser som fastighetsägare måste följa och vars 
syfte är att förhindra försummelse i förvaltningen. En bestämmelse som bör införas för att 
förebygga misskött förvaltning av hyreshus är exempelvis att fastighetsägare måste upprätta 
ett förvaltningsdokument där det framgår hur fastighetsägaren har planerat sin förvaltning av 
hyreshuset. Förslagsvis bör denna bestämmelse införas i en ny, bearbetad förvärvslag.167 
Bestämmelser som skulle förebygga misskött förvaltning av hyreshus torde medföra att 
antalet ärenden i hyresnämnden avseende särskild förvaltning minskar och borde därför bli 
mer samhällsekonomiskt. Vidare torde förebyggande bestämmelser även bli mer fastighets-
ekonomiskt eftersom fastighetsägare på så vis får större krav att kontinuerligt underhålla 
förvaltningen och kan förhoppningsvis därför undvika större kostnader avseende 
förvaltningen. Däremot är det essentiellt att försäkra att de förebyggande bestämmelserna inte 
blir för betungande för fastighetsägare, utan det är viktigt med en passande avvägning mellan 
fastighetsägare, hyresgäster och bostadspolitikens intressen. Blir kraven på fastighetsägare för 
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betungande är risken att antalet fastighetsägare minskar vilket medför att antalet hyresrätter 
minskar, vilket varken är ekonomiskt eller socialt hållbart.  

5.10 Kritisk analys av Hyresgästutredningen 
Hyresgästutredningen har berört sex stora områden inom hyresrätten. Inom vardera område 
har ett antal underområden berörts. Utredningen har haft knappt två år att utreda och 
undersöka samtliga ämnen, från juli 2015 till april 2017. Enligt utredningens ursprungliga 
direktiv168, skulle uppdraget slutföras senast februari 2017, men genom ett tilläggsdirektiv169 
ändrades datumet till april 2017. 

Vad som har framförts i flera av de remissvar som har inlämnats till Justitiedepartementet är 
att remissinstanser anser att utredningens förslag inte är tillräckligt genomtänka, utan bedömer 
att utredningens förslag behöver utvecklas och bearbetas mer i det eventuellt fortsatta 
lagstiftningsarbetet. Instansernas påpekande indikerar således på att utredningen inte har haft 
tillräckligt lång tid på sig för att gå in på djupet i samtliga områden och underområden. 
Dessutom har utredningen själv anmärkt att det har förelegat tidsbrist och att utredningen 
därför inte har haft möjlighet att exempelvis granska hyresnämndens upplysnings- och 
utbildningsverksamhet. 170  Vidare genom tilläggsdirektivet 171 , som gav utredningen två 
månader extra att slutföra uppdraget, indikeras att utredningens uppdrag har varit mer 
omfattande än den tid som har givits för att slutföra och framföra det resultatet utredningen 
har kommit fram till.  

Vid lagstiftningsarbete är det essentiellt att det utförs ordentliga och omfattande utredningar 
för att lagstiftaren ska få en noggrann bakgrundsanalys och på så vis kunna ta ställning till 
huruvida ett lagförslag bör införas. Vidare är det viktigt att det utförs intresseavvägningar vid 
lagstiftningen där alla aspekter analyseras för att lagförslagen inte ska medföra alltför stora 
konsekvenser för vissa personer. Därför är det bekymmersamt att indikationer finns på att 
Hyresgästutredningen inte har haft tillräckligt med tid för att gå in på djupet i samtliga 
områden och underområden.  

De sex olika områdena som Hyresgästutredningen har undersökt är relativt oberoende av 
varandra, varför områdena hade kunnat behandlas var för sig i egna utredningar. Det är 
förståeligt att regeringen vill att utredningen ska beröra flera områden inom hyresrätten för att 
på så vis få flera av områdena utredda för att kunna överväga nya lagbestämmelser. Med facit 
i hand bör utredningen antingen ha delats upp till två mindre utredningar, eller fått längre tid 
på sig att utföra sitt uppdrag.  

                                                

168 Kommittédirektiv 2015:83. 
169 Kommittédirektiv 2017:10 - Tilläggsdirektiv. 
170 Se avsnitt 3.2.3.12. 
171 Kommittédirektiv 2017:10 - Tilläggsdirektiv. 
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5.11 Slutsats 
Hyresgästutredningens förslag har fått både positiv och negativ kritik från remissinstanserna. 
Nedan redovisas huruvida utredningens framtagna förslag är ändamålsenliga och på så vis 
kommer att åtgärda problematiken som finns inom området ingripande mott misskött 
förvaltning av hyreshus, m.m. 

Ingen ny förvärvslag 
Hyresgästutredningen får medhåll även från författaren att en ny förvärvslag inte kommer att 
lösa de problem och brister som redan föreligger avseende misskött förvaltning av hyreshus. 
En ny förvärvslag kommer således inte att hjälpa de hyresgäster som redan är utsatta för 
misskött förvaltning. Däremot anser författaren att en ny, förbättrad och bearbetad förvärvslag 
vore ekonomiskt rationellt och ändamålsenlig eftersom den förhoppningsvis kommer medföra 
att färre hyreshus utsätts för misskött förvaltning. På grund av att det kommer ta längre tid att 
införa en ny förvärvslag är det bättre att först fokusera på bestämmelser och åtgärder som 
avvärjer de brister som redan föreligger. Därefter bör regeringen arbeta fram en ny, förbättrad 
förvärvslag. 

Klargör att det inte krävs hinder eller men i nyttjanderätten vid åtgärdsföreläggande 
när hyresvärden brister i sin underhållsskyldighet 
Hyresgästutredningen belyser ett riskfyllt problem, att det förekommer olika tolkningar 
avseende bestämmelsen om åtgärdsföreläggande. Författaren anser att utredningens förslag, 
att det klargörs att det inte krävs hinder eller men i nyttjanderätten när det föreligger 
försummelse i underhållsskyldighet, är ett bra och ändamålsenligt förslag. Förslaget är 
ekonomiskt rationellt och är dessutom en rimlig intresseavvägning. Däremot anser författaren 
att bestämmelsen bör utformas på ett lite annorlunda sätt än vad utredningen har föreslagit.172 

Bestämmelserna om förvaltningsåläggande ersätts av förvaltningsföreläggande, vilket 
får förenas med vite 
Hyresgästutredningen har klargjort att förvaltningsåläggande är en åtgärd som sällan 
tillämpas. Därför är idén att ersätta förvaltningsåläggande med förvaltningsföreläggande en 
bra idé, men tyvärr är det inte tillräckligt utrett. För att det ska vara en rationell, försvarbar 
och ändamålsenlig ändring är det viktigt att det först utreds mer och att det även exemplifieras 
hur ett förvaltningsföreläggande kan utformas.  

Kommunen ska ta fram och tillhandahålla en förteckning över förvaltare 
Hyresgästutredningen anser att kommunen ska upprätta en förteckning över förvaltare. 
Förslaget är rationellt eftersom det förhoppningsvis kommer resultera i att hyresnämnden 
sparar tid i varje enskilt ärende avseende tvångsförvaltning. Däremot är förslaget inte ända-

                                                

172 Se avsnitt 5.2. 
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målsenligt avseende att få fler godvilliga och kvalificerade förvaltare, men förslaget torde 
innebära att nämnden har bättre uppfattning om vilka förvaltare det finns att tillgå. 

Om fastigheten övergår till ny ägare under pågående förvaltning, ska den ursprunglige 
ägaren slutligt svara för förvaltarens arvode för tiden intill dagen för äganderättens 
övergång 
Hyresgästutredningens förslag är inte ändamålsenligt avseende att det behövs fler förvaltare. 
Förslaget medför att förvaltare måste vända sig till fler parter för att få sitt arvode utbetalat. 
Ett förslag som är försvarbart och som förhoppningsvis medför att fler vill vara förvaltare är 
att parterna, den nya och den ursprungliga fastighetsägaren, är solidariskt betalningsansvariga 
gentemot förvaltaren. Hur parterna därefter vill uppdela ansvaret inbördes, bör det råda 
avtalsfrihet. 

Förvaltare medges att få ersättning för nödvändiga utgifter ur fastighetens avkastning 
Hyresgästutredningens förslag är ändamålsenligt avseende att det behövs fler förvaltare. Att 
förvaltare får en större säkerhet över att få ersättning för sina nödvändiga utgifter är ett bra 
förslag och torde medföra att fler aktörer vill och vågar vara förvaltare.  

Alternativet tvångsförsäljning under pågående förvaltning bör inte införas 
Hyresgästutredningens slutsats att inte införa alternativet tvångsförsäljning under pågående 
förvaltning är en lämplig slutsats. Det är viktigt att en resonlig intresseavvägning görs under 
lagstiftningsarbetet och enligt författarens mening skulle ett införande av tvångsförsäljning 
inskränka fastighetsägares äganderätt för mycket. Det är essentiellt att fastighetsägare känner 
att det fortfarande är de som är ägare för att det ska fortsätta finnas aktörer på fastighets-
marknaden som vill investera i hyreshus.  
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