
Bostadsutskottets betänkande 

1983/84:5 

om ändring i 12 kap. 15 §jordabalken (prop. 1982/83:146) 

Propositionen 

I proposition 1982/83: 146 (justitiedepartementet) har regeringen föresla

git riksdagen att anta ett vid propositionen fogat förslag till lag om ändring i 

jordahalken. Förslaget har som hilaga fogats till detta hetänkande. 

2 Motionerna m. m. 

I detta sammanhang behandlar utskottet 

dels den under allmänna motionstiden 1983 väckta motionen 1982183: 

1558 av Kerstin Ekman och Kenth Skårvik (båda fp) vari hemstiills att 

riksdagen begär att regeringen föresliir s{1dana iindringar i hyreslagen att 

hyresgäster som avstår fran värdunderhåll vad giiller miilning och tapetsering 

får lägre hyra, 

dels de med anledning av propositionen väckta motionerna 1982183: 

2304 av Barbro Evermo m. fl. (s) vari hemställs att riksdagen som sin 

mening ger regeringen till känna vad som i motionen anförts om ändring i 12 

kap. 15 * jordabalken, 

2317 av Tore Claeson m. 11. (vpk) vari hemställs att riksdagen som sin 

mening ger regeringen till kiinna vad som i motionen anförts betriiffande 

förhandlingsövcrenskommelser m. m .. 

2318 av Rolf Dahlberg m. fl. (m) vari hemställs att riksdagen med avslag 

på regeringens proposition 1982/83: 146 antar hifogat förslag till iindring av 12 

kap. 15 * jordabalken, 

2319 av Kerstin Ekman (fp) vari hemstiills att riksdagen beslutar 

l. att avslå regeringens förslag i proposition 1982/83: 146. 

2. att begära att regeringen föreliigger riksdagen förslag om iindring i 

hyreslagen så att alla hyresgiister ges inflytande över det inre underhållet i 

bostaden. 

2320 av Rune Tonvald (c) vari hemställs att riksdagen beslutar avslt1 

proposition 1982/83: 146. 

Företrädare för Sveriges fastighetsiigarefi.irbund, Mälaremiistarnas riks

förbund, Svenska mftlareförbundet, Hyresgiisternas riksförbund och Sveri

ges allmiinnyttiga bostadsföretag (SABO) har lämnat synpunkter i ärendet. 
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3 Gällande ordning m. m. 

I princip rftder avtalsfrihet om hyrans storlek och andra villkor för 

förhyrning av bostadsHigenheter. Överenskommelse triiffas antingen mellan 

den enskilde hyresgästen och hyresviirden eller efter kollektiva förhandling

ar. Formerna och förutsiittningarna för hur dessa kollektiva förhandlingar 

bedrivs regleras i hyresförhandlingslagen ( 1978:304 ). En sammanfattning av 

denna lag lämnas nedan. 

Enligt hyreslagens 15 * ( 12 kap. 15 *jordabalken) skall hyresvänkn, om 

en lägenhet helt eller delvis iir uthyrd till bostad. i bostadsdelen med skiiliga 

tidsmellanrum ombesörja tapetsering. m<°dning och andra sedvanliga repara

tioner med anledning av lägenhetens försiimring genom ftlder och bruk. 

Regeln är tvingande utom st1vitt hyresavtalet avser ett enfamiljshus. 

Enligt hyreslagens 24 a §, som infördes den I januari 1975. har bostadshy

resgäster rätt att på egen bekostnad utföra miilning. tapetsering och diirmed 

jämförliga åtgärder i lägenheten. Hyresgiistens riitt att utföra vissa arbeten i 

lägenheten innehiir inte niigon inskriinkning i principen om hyresviirdens 

underhållsskyldighet. Det är siilunda inte möjligt att med bindande verkan 

överföra underhållsskyldigheten pä hyresgiisten. I lyresgiisten kan heller inte 

för framtiden avst{1 från rätten till underh[1ll av hyresliigenhcten. 

Hyresrättsutredningen har i betiinkandet llyresriitt 3 (SOU 1981 :77) 

sammanfattat hyresförhandlingslagen p[1 följande siitt. 

Enligt hyresförhandlingslagen bedrivs förhandlingar om hyresförh;"t\lan
den beträffande bostadsliigenheter mellan it ena sidan hyresviirden och hans 
organisation och å andra sidan organisation av hyresgiistcr. Förhandlingarna 
förs pä grundval av en skriftlig förhandlingsordning. Denna kommer i \'an liga 
fall till stånd genom avtal mellan de förhandlande parterna. Kan parterna 
inte komma överens om att trMfa sådant avtal kan hyresniimnden, om 
hyresgästorganisation eller hyresviird begär det, besluta att förhandlingsord
ning skall införas. För att en hyresgiistorganisation skall kunna erhMla 
förhandlingsordning kriivs att det iir frl1ga om en riHtskapabel ideell förening 
som har till uppgift att ta till vara medlemmarnas intressen i hyresfr[1gor. att 
den har kompetens att föra deras talan vid fiirhandlingar samt att den är 
representativ för de boende och atnjuter deras förtroende. 

Förhandlingsordning skall omfatta samtliga bostadsliigenhetcr i ett eller 
flera hus. om parterna inte kommit överens om att undanta Yiss Higenhet. 
Inte heller giiller förhandlingsordning. om hyresniimnd beslutat att hyrcsav
tal beträffande bostadsliigenhet inte skall innehålla förhandlingsklausul. 

De förhandlande parterna kan påkalla förhandling ang{1ende samtliga 
boendcförhi!llanden som berör hyresgiisterna gemensamt. Niir det gilllt>r 
hyran föreligger s. k. primär förhandlingsskyldighet för hyresvärden. Detta 
innebär att hyresviird, som iir bunden av förhandlingsordning. iir skyldig att 
påkalla förhandling med hyresgiistorganisatinnen niir han vill höja hyran. 

Förhandlingsöverenskommelse om hyran m. m. blir bindande för de 
enskilda hyrcsgiisterna bara under förutsiittning att en s. k. förhandlings
klausul tagits in i hyreskontrakten. En sädan klausul innebiir att överenskom
melser som träffas vid de kollektiva förhandlingarna blir giillande mot 
hyresgästen. Motsätter sig hyresgäst att förhandlingsklausul tas in i hyresav-
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talet eller anser han att en befintlig klausul bör slopas. kan han fii frt1gan om 
klausulens införande eller slopande priivad av hyrcsniimndcn. En hyresgiist 
har pä det sättet möjlighet till uttrlide ur det kollektiva fiirhandlingssystcmct. 

Om en hyresgäst inte iir nöjd med vad som för hans del har hesUimts genom 
en förhandlingsöverenskommclse. kan han utan uppsiigning av hyrcsavtalet 
;msöka hos hyrcsniimnden om prövning av iiverenskommelsen i den delen. 
Prövningen sker enligt bruksv[irdcrcgcln. 

Om en kollektiv förhandling skulle stranda. har hyrcsdrd och hyresgäst 
rätt att utan uppstigning av hyrcsavtalct v[inda sig till hyresniimndcn och 
begära iindring av hyresvillkoren i den del som förhandlingen har avsett. Det 
är s[tledes endast den enskilde hyresgiisten eller den enskilde hyrcsYlirden 
som kan päkalla s<ldan priivning. Hyresniimndernas prörning kan cHirför 
endast avse de individuella hyres<l\'talen. Detta innebiir att de parter som 
förhandlat inte sjiilva kan föra en oliist fdtga vidare till hyrcsniimnden. 

Har sedan förhandlingar strandat en enskild hyresglist eller hyrcsviird 
hänskjutit frågan om villkoren för den fortsatta fi.irhyrningen till hyresnlimn
den, skall nämnden faststiilla villkoren enligt 48 ~ hyreslagen. Detta innebiir 
att bruksviirdeprirn.:ipcn skall tifömpas när hyrans stnrlek skall hestiimmas. 

Sveriges allmännyttiga bostaclsföretag (SABO) och Hyresglistcrnas riks

förbund har i en skrivelse i december 1982 till regeringen hemställt att förslag 

snarast föreläggs riksdagen om en lindring av det ovan nlimnda lagrummet 

( 12 kap. 15 § JB) så att hyresgiisterna kan fri inflytande över underh[Illct i 

den egna lägenheten genom förhandlingsöverenskommebe enligt hyresför

hancllingslagcn. 

I organisationernas skrivelse anges följande utg{mgspunkter för ett ökat 

hyresgästinflytande. Hyresv[irdcns undcrhMlsskyldighet far inte rubbas. 

Hyresgästerna skall ha största miijliga bcst:immander:itt iiver f1tg~irder i den 

egna lägenheten. Hyresgiist som är aktsam. avst(1r rr;·111 eller som sjlilv utför 

underhållsarbeten (målning och tapetsering) skall ha ekonomisk nytta av 

detta. Sveriges fastighetsägareförbund har i en skrivelse i februari 1983 till 

justitiedepartementet framfört synpunkter med anledning av den nyss 
niimnda skrivelsen. 

SABO och I lyresg~isternas riksförbund har den 25 Pktober l l)83 tr:iffat 

överenskommelse om vissa allmlinna riktlinjer ang~1ende hostadshyr~·sg:is

tens inflytande över den egna liigcnhcten. Överenskommelsen utg<lr frfo den 

ovannämnda skrivelsen fdn organisationerna 1ich från att riksdagen beslutar 

anta den ändring i hyreslagen ( 15 §)som föresliis i proposition 11!82.'83: 1-16. 

Överenskommelsen innebär att hyresgäst som önskar fil sitt !ilgenhetsundcr

h{i]J utfört. p<'1 samma siitt som i dag, har kvar sina nuvarande r:ittigheter. 

medan hyresgäst som iir intresserad av att utvidga rMtighctcrna ges möjlighet 

till det. 
Svenska Bostäder och Hyresgiistforeningen i Stor-Stockholm har ckn 28 

oktober 1983 träffat avtal om hyresgäststyrt underh~lll. 1 lyresgiiststyrt 

undcrh<'1ll. som avser m<'ilnings- och tapetseringsunuerh[t!L innehiir enligt 

avtalet att hyresgästen ges riitt att avslit fr{rn planerad underhållsittgiird 

fr. o. m. det i'ir n;ir fttgärderna skall utföras enligt en mellan parterna 

överenskommen underh{1llsplan. En hyresgiist som vliljer att avst<'1 frirn 

I* Riksdugt"n 1983ifi.I. JC) .1a111/. Nr 5 
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erbjudet underhiill erh[tller en underhi\llsrabatt som motsvarar företagets 

~1rliga kostnader för underhållsf1tgärden. 

4 lltskottrt 

I propositiorfrn fön:sli1s att 15 * hyreslagen ( 12 kap. 15 * jordabalken) 

iindras så att regeln om hyresvärdens underh{illsskyldighet inte skall vara 

tvingande om hyresavtalet innehtiller förhandlingsklausul enligt hyresfiir

handlingslagen ( 1978:30-i) och de avvikande bestämmelserna har tagits in i 

en förhandlingsöverenskommclsc enligt denna lag. Ovan (avsnitt 3) har 

liimnats en sammanfattande redogörelse över hyresförhandlingslagen. 

Motivet för den förordade 1indringen 1ir enligt propositionen att det ansl'tts 

angeläget att snabbt fa fram ett systi:m som giir det möjligt för hyresgiisterna 

att få större inflytande över reparationer i liigenhetL'n, fr1imst mfilning och 

tapetsering. 

Med anledning av propositionen har v1ickts fem motioner som behandlas i 

detta betiinkande. Dessutom behandlas en motion v1ickt under allmiinna 

motionstiden 1983. 

I motion 2320 ( c) hemst1ills att riksdagL'n avslttr propositionen. Motioniiren 

anför bl. a. att negativa konsekvenser och praktiska problem i samband med 

hyrcsgiistinflytande kan bli följden av ett genomförande av den förordade 

lagiindringen. Vidare framh;!lls att man genom propositionen föresliir att 

samma ekonomiska spelregler för underh<'tllsarbeten som redan finns inom 

bostadsrätts- och villamarknaden skall införas inom hyresr1ittsomr<'tdet. 

Detta leder enligt motioniiren till en ökad svart mftlcrimarknad. 

I ytterligare tv(1 motioner - motionerna 2318 (m) och 2319 ( fp) - förs fram 

yrkanden om avslag på propositionen. Avslagsyrkandet i den förqniimnda 

motionen har kompll'ttcrats lllL'd ett förslag till ändring av hyreslagens 15 * 
av innebörden att den enskilde hyresgiisten genom avtal med fastighetsäga

ren skall ges möjlighet att överta ansvaret för undcrMll av den egna 

11igcnhL'IL'n. I (fp)-motioncn kompletteras avslagsyrkandet med ett yrkande 

om att riksdagen hos regeringen skall begära ett förslag som giir det möjligt 

att hyresg1istinflytandet p<i mi1lning och tapetsering kommer att omfatta 

ocksä hyresgiister i fastigheter utan förhandlingsordning. Den under allmiin

na motionstiden 1983 väckta motionen 1558 ( fp) har ett yrkande av samma 

innebörd. 

Farh{1gor för att ett genomförande av den i propositionen förordade 

lagändringen skall iippna ytteriigare mi.ijlighetcr till skatteundandragandcn 

förs fram i motion 230-1 (s). MotioniirL'rna anser bl. a. att resultatet av det 

arbete som pi1giir inom kommissionen mot ekonomisk brottslighet bör 

avvaktas liksom den proposition som kan v1intas med anledning av 

hyresriittsutredningens betiinkande. Vad i motionen anförts förcsliis riksda

gen som sin mening ge regeringen till kiinna. 

Ett riksdagens tillkiinnagivande till regeringen avseende utformningen av 
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förhandlingsöverenskommclscrnas innehäll bcgiirs i motion 2317 ( vpk). 

Motioniirerna accepterar förslaget i propositionen men anser att regeringen 

bör ta upp överläggningar med de parter som berörs av den föreslagna 

lagändringen så att hyresgästernas riitt till reparation och underh[1ll inte 

äventyras. Vidare fäster motionärerna uppmiirksamhet p{1 frt1gan om 

bruksvärdeprövningen niir arbeten bekostats av tidigare hyresgiist. 

Med anledning av vad i propositionen och i motionerna föreslagits vill 

utskottet anföra följande. 

Enligt utskottets uppfattning är dd a11gdiiget att pä olika siitt fördjupa och 

utveckla formerna för hyresgiisternas inflytande över den egna lägenheten. 

Det kan erinras om att ett enigt civilutskott tir 1974 (se CU 1974:36 s. 51) 

tillstyrkte ett regeringsförslag om att i hyreslagen skulle tas in en ny 24 a *av 

innebörden att bostadshyresgiist skulle ha riitt att p;I egen bekostnad och utan 

föregående samtycke av hyresvärden i den förhyrda liigenhetcn bl. a. utföra 

målning och tapetsering. Det nu framlagda regeringsfrirslag.:t för ses som ett 

uttryck för en önskan att ge hyresgiisterna ett ökat inflytande över f1tgiirder i 

den egna lägenheten. Mot rcgeringsförslaget som s;\dant har i nu aktuell del 

invändningar inte framförts i andra motioner iin i motion 2320 (c). I denna 

motion har yrkats avslag på rcgeringsförslaget. I de iivriga motionerna har. 

som framgMt ovan. inviindningar inte rests mot att hyresgiisterna ff1r ett ökat 

inflytande över den egna lägenheten. I tre av dessa. niimligen motionerna 

1558 (fp). 2318 (m) och 2319 (fp), förs fram alternativa förslag till hur ett 

hyresgiistinflytande skulle kunna utformas medan i motion 2304 (s) bl. a. 

föreslås att resultatet av vissa ytterligare utredningsförslag 111. 111. avvaktas. I 

motion 2317 ( vpk) slutligen tas upp frågan om dcn niirmare utformningen av 

förhandlingsöverenskommclser m. m. 

Utskottet anser det angeliigct att ett system införs som gör det möjligt för 

hyresgästerna att få ett större inflytande över reparationer i den egna 

lägenheten främst avseende m{ilning och tapetsering. Denna uppfattning 

innebär att utskottet inte kan tillstyrka motion 2320 ( c) i vilken yrkas all 

riksdagen skall avsla propositionen. 

I motion 2318 (m) förordas med avslag pft propositionen en alternativ 

lösning som innehär att den enskilde hyresgiisten skall ges möjlighet att 

genom avtal med fastighetsägaren ta över ansvaret för den egna liigenheten. 

Motioniirerna avvisar sMunda den lösning inom ramen för hyresförhand

Iingslagens förhandlingssystem som varit utg{mgspunkten för förslaget i 

propositionen. Fragan om den enskilde hyresgiistens riitt har iiven tagits upp i 

propositionen. Utskottet instiimmer med vad i propositionen anfört~ om att 

den tvingande regeln om hyresvärdens underhMlsskyldighet skulk förlora 

mycket av sitt värde om den gjordes dispositiv s:I att hyresviirden genom avtal 

med enskilda hyresgäster skulle kunna överföra ansvarl't pr1 dem. Det kan 

befaras att ett genomförande av den ordning som förordas i motionen skulle 

innebära ett förhandlingsöverliige for hyresvärden som medför att den 

enskilde hyresgiistt:n, s<lsom anförs i propositionl'n, skulle tvingas acceptera 
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en för honom ofiirm{rnlig iiverenskommelse om underht1llsansvaret. Utskot

tet föresliir nwt bakgrund av det nu anförda att motion 2.31~ (m) avstyrks. 

Inte heller kan utskottet tillstyrka det yrkande om avslag pä propositionen 

som förs fram i motion 2319 (fp) yrkande I. Vad i denna motion anförts om 

utformningen av ett alternativt förslag att uppnii ett ökat hyresgiistinflytande 

behandlar utskottet nedan. 

Som framgfttt man delar utskottl'l uppfattningl·n i propositionen 1im att ett 

ökat hyregiistintlytande nu hi.ir komma till sti1nd. Utskottet finner det oeksa 

motiverat att detta inflytande ges den omfattning som föresl(1s i propositio

nen. Emellertid anser utskottet att det finns skiil att göra en utviirdcring av 

erfarenheterna av ett ökat hyresgiistinflytamk. I en s{1dan utviirdcring finns 

iiwn möjligheter att iiverviiga olika alternativ och priiva dessa mot regering

ens nu behandlade förslag. En naturlig del i detta arbete blir att i.iven iiga vad 

i skilda sammanhang förordats om lagstiftningens utformning m. m. flir att 

nå ett ökat hyresgiistinflytande. Utviirderingen bör liimpligcn anförtros en 

särskild arbetsgrupp. 

Utskottet vill i detta sammanhang insUimma med vad i propositionen och i 

de nu aktuella motionerna anförts om vikten av c:tt ökat inflytande för 

hyrcsgiistcrna och stryka under att de föreslagna iivaviigandena utgt1r fdin 

denna uppfattning. De niirmare formerna för övervägandena - bl. a. 

arbetsgruppens sammansiittning - torde fä avgöras av regeringen. 

Vad nu anförts innebär-om utskottets uppfattning delas av riksdagen - att 

vad i motionerna 155~ (fp) rn:h 2.319 (fp) yrkande 2 föreslagits om 

utformningen av ett hyn:sgiistinflytande kommer att bli föremi'tl för ytterliga

re överväganden. Även vad i motionerna 23fJ..1 ( s) uch 2317 ( vpk) i vissa 

avseenden anförts för förutsiittas komma att ingi1 i det kommande arbetet. 

Vad utskottet med anledning av dessa fyra motioner anfört om vissa 

iiverviigandcn bör riksdagen som sin mening ge regeringen till kiinna. 

Mot bakgrund av vad ovan anförts finner utskottet det motiverat att 

iindringcn i hyreslagen tidshegriinsas. Utskottet anser det liimpligt att lagen 

träder i kraft den I januari 1984 och att den ges en treiirig giltighetstid. 

Utskottet hemsttiller 

I. betriiffande 12 kap. 15 ~ jordal>alken att riksdagen med anled

ning av proposition I 9K2/8.3: 1-16 och med a\·slag p<"i motionerna 

1982/8.3:2.318. 2.319 yrkande I och 2.320 antar vid detta betiin

kande enligt i bilaga hiirtill som utskottets förslag betecknad 

lydelse. 

2. betriiffande utviirdering 111. m. att riksdagen med anledning av 

motionerna 1982/83:1558, 2304. 2317 och 2.319 yrkande 2 som 

sin mening ger rc·geringen till känna vad utskottet anfört. 

Stockholm den 8 november 1983 

Pil bostadsutskottets viignar 

KJELL A. ~1AITSSON 
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Närvarande: Kjell A. Mattsson (c), Oskar Lindkvist (s). Rolf Dahlberg (m ), 
Maj-Lis Landberg (s), Knut Billing (rn). Magnus Persson (s), Bertil 
Danielsson (m), Birgitta Hambraeus (ej, Per Olof H~lkansson (s), Lennart 
Nilsson (s). Margareta Gard (m), Kerstin Ekman (fp). Tore Claeson (vpk), 
Margareta Palmqvist (s) och Rune Evensson (s). 

Reservation 

Rolf Dahlberg. Knut Billing. Bertil Danielsson och Margareta Gard (alla 

m) anser att 

dels den del av utskottets hetiinkande som p~1 s. 5 biirjar "Utskottet anser" 

och pils. 6 slutar "tretlrig giltighetstid" bort lyda: 

Även om kritik kan riktas mot regeringens hamll:iggning av fdgan om 

formerna m. m. för ett ökat hyresgiistinflytande friimst avseende miilning 

och tapetsering vill utskottet inte motsiitta sig att utgiirder vidtas i avsikt att 

nå detta ökade inflytande. Utskottet kan emellertid inte stiilla sig bakom den 

kollektiva lösning som förordas i propositionen. Som hiivdas i motiom:rna 

1558 (fp), 2318 (m) och 2319 (fp) hiir ett förslag till hur ett iikat 

hyresgästinflytande uppniis utga fri"in att hyresgiisterna skall ges möjligheter 

att fo ett ökat inflytande över den egna liigenheten utan att för den skull 

kollektiva lösningar viiljs och fri.in de enskilda hyresgiisternas val av 

undcrhållsnivå. Detta val skall sedan pftverka hyrans storlek. 

Lagr{1det har sliillt sig tveksamt till den liisning för att nit ett ökat 

hyresgästinflytande som regeringen ansett biira genomföras. Som framgått 

ovan innebär regeringens lösning att det kollektiva förhandlingssystemet 

enligt hyresförhandlingslagen ( 197t':304) även skulle omfatta det underhiill 

som nu diskuteras. Som lagrädet anför iir det tveksamt om den enskilde 

hyrcsgiisten ges ett tillräckligt skydd inom ramen för en förhandlingsöverens

kommclsc. Hyresgästerna i ett hus kan. som också lagr{idet pi1pekar. ha vitt 

skilda intressen i fr{1ga om underhiillet. En förhandlingsöverenskommclse 

maste rimligen anpassas till hyresgiisternas gcnomsnittliga önskemäl. 

Vidare bör uppmärksammas vad i motionerna anförts om att regeringens 

förslag inte tillgodoser de hyresgiister som hor i fastigheter för vilka 

förhandlingsnrdningar inte finns. Med regeringens lösning kommer dessa 

hyresgäster inte att omfattas av ett ökat hyresgiistintlytande. fr(rn grundliig

gande demokratisk synpunkt m{1ste ett sädant förfarande förkastas. Dess

utom vill utskottet inte medverka till att en lagstiftning genomförs som 

ytterligare inskränker den enskilde hyresgiistens inflytande över den egna 

lägenheten. Det finns inte grundad anledning att ytterligare förstiirka dct 

inflytande som hyresmarknadens parter redan har. Tviirtom finns anledning 

att söka lösningar som utgar frtin den enskilde hyresgiistens önskem:ll. 

Sammanfattningsvis finner utskottet att ett hyresgiistinflytanclc bör utfor

mas enligt förslaget i motion 2318 (m). Detta motionsförslag innebär att den 

enskilde hyresgiisten genom avtal med fastighetsiigaren ges möjlighet att 
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överta ansvaret för underh;lllct av den egna liigenheten. Genom utsk1>ttets 

stiillningstagande far syftet med motionerna 1558 ( fp) och 2319 ( fp) anses i 

inte ringa grad tillgodosett. Den nu förordade lagiindringen biir triida i k~aft 

den I januari 1984. 

Vad i motion 2317 ( vpk) anförts om förhandlingsiiverensknmmelsens 

innehMI saknar aktualitet vid den lösning utskntkt nu förordat. Inte heller 

kan utskottet stiilla sig bakom förslaget i motion 23114 (s) om att bl. a. 

propositionen pi\ grundval av hyresriittsutredningens betiinkanden skall 

avvaktas innan den nu förordade lagtindringen genomförs. 

Yrkandet i motion 2320 (c) om avslag pi·1 propositionen har inte förenats 

med n{1got alternativt förslag till hur ett iikat hyresgiistinflytande" skulle 

kunna utformas. Mot bakgrund av utskottets instiillning i huvudfrt1gan kan 

utskottet inte heller stiilla sig bakom denna mntinn. 

1 dd~ utskottets hemstiillan bort lyda 

att riksdagen ml'd anledning a\· proposition 1982/83: 1411 och 

motionerna 1982/83: 1558. 2318 och 2319 samt med avslag p;I 

motionerna 1982/83:2304. 2317 och 232ll antar vid detta 

betiinkande enligt i bilaga hiirtill som resl'fvankrs förslag 

betecknade ly de !se. 

1 Vid bifall till denna hemst:illan fiirfalkr utsknttl'ts hemsUillan umkr ~-

Särskilda yttranden 

Kjell A. Mattsson (c). Birgitta Hambnieus (c) och Kerstin Ekman (fp) 

anför: 

I nu föreliggande betiinkande behandlas bl. a. motionerna 1558 (fpl nch 

2319 ( fp). T dessa motioner fi:irnrdas en ordning för ett ökat hyrl·sgiistinflytan

de. beträffande m[tlning och tepetsering som innebiir att detta ökade 

inflytande skall giilla <illa hyresgäster och s;lledes inte vara förbeh[1llet de 

hyresgiister som b11r i fastigheter för vilka förhandlingsordning finns. I 

propositionen anges att förhandlingsordningar torde finnas för alla fastighe

ter som iigs av allmiinnyttiga bnstadsförctag samt för ca 80 c~. av det privata 

fastighetsbest[1 ndet. 

Utskottet föreslttr ett tillkiinnagivande med anlei.lning bl. a. av (fp)

motionerna och anser att en utvtirdl·ring av erfarenheterna av ett ökat 

hyresgiistinflytande bör göras av en siirskild arbetsgrupp. Utskottet föresWr 

mot bakgrund h;irav att lagen ges en tre:lrig giltighetstid. 

Utskottets stiillningstagande innebiir s;'\lunda att riksdagen iller kommer 

att fä pröva fdtgan om hur ett ökat hyresgiistinflytande biir utformas. Dl'! 

finns anledning stryka under vad i (fp)-mntionerna anförts om att detta 

iikade inflytan.de kommer att omfatta alla hyrögiister och att denna fråga 



BoU 1983/84:5 9 

övervägs närmare i utvärderingen. I den av utskottet förordade arbetsgrup

pen bör bl. a. ingå representanter för de allmännyttiga bostadsföretagen och 

för de privata hyresvärdarna samt för hyresgästerna. 

Tore Claeson (vpk) anför: 

Bostadsutskottet har tillstyrkt men förordat en tidsbegränsning av rege

ringens förslag om ändring i hyreslagens 15 § (12 kap. 15 § jordabalken) i 

avsikt att få fram ett system som gör det möjligt för hyresgästerna att få ett 

större inflytande över reparationer i lägenheten. främst målning och 

tapetsering. 

Jag har ställt mig bakom utskottets förslag men vill anföra följande 

beträffande den av utskottet förordade utvärderingen. Det förtjänar att 

betonas vad utskottet anfört om att det är angeläget att på olika sätt fördjupa. 

och utveckla formerna för hyresgästernas inflytande över den egna lägenhe- · 

ten samt att de av utskottet föreslagna övervägandena utgår från denna 

uppfattning. Vad i propositionen anförts om omfattningen av ett ökat 

hyresgästinflytande är enligt min uppfattning att se som ett minimikrav. Jag 

förutsätter att i den kommande utvärderingen möjligheterna övervägs om 

hur hyresgästinflytandet ytterligare skall ökas och fördjupas så att hyresgäs

ternas möjligheter att påverka såväl underhållet av den egna lägenheten som 

den yttre boendemiljön förbättras. Regeringens kommande förslag till 

riksdagen bör grundas på denna uppfattning. 

Som utskottet också anför bör vad i vissa motioner föreslagits om 

utformningen av ett hyresgästinflytande bli föremål för ytterligare övervä

ganden. I motion 2317 (vpk) anförs att överläggningar bör tas upp med olika 

parter som berörs av lagiindringl'n i avsikt att fä till sti1nd fiirhandlingsöver

cnskommclsl'r som utformas s:i att grundliiggamk principer betriiffande 

hyrcsviirdens underhällsskyldighet och hyresgiistens riitt till reparation och 

underhåll inte iiventyras. Vidare finns anledning överviiga om ytterligare 

atgärder behöver vidtas i avsikt att fä fram förhandlingsordningar för 

fastigheter diir s;idana saknas. Anledning finns iivcn att undersöka hur 

bruksviirdesprövningen skall utformas st1 att vad hyresgiist bekostat intl' skall 

kunna räknas en hyresvärd till godo. Inte heller bör vad tidigare hyresgäst 

bekostat beaktas vid en bruksvärdesprövning. Denna uppfattning har 

riksdagen tidigare givit uttryck för ( CU 1974:36 s. 103). genom en ändring i 

propositionen 1974: 150. Riksdagen beslöt med anledning av denna proposi

tion att ordet hyresgiisten skulle bytas ut mot ordet hyresgäst i avsikt att uppnå 

den ovan beskrivna ordningen. Denna riksdagens ändring synes ännu inte 

uppmärksammats av olika rättsinstanser. 

Slutligen bör en uppföljning göras huruvida de farhågor besannats som 

framförts om att den nu förordade lagändringen skulle innebära möjligheter 

till skatteundandraganden. 
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Förslag till 
Lag om ändring i jordabalken 

Härigenom föreskrivs att 12 kap. 15 * jordahalken 1 skall ha nL'dan angivna 

lydelse. 

Nuvarande lydelse Regeringens förslag 

12 kap. 

IH 

Under hyrestiden skall hyresvlirden hålla liigenheten i sadant skick som 

anges i 9 *· om ej annat avtalats eller följer av andra stycket. 

Om lägenhet hdt eller delvis är Om liigc11hcte11 helt eller delvis iir 
uthyrd till bostad. skall hyresv[irden uthyrd till hostad, skall hyresv[irden 
i bostadsdelen med skliliga tids- i bostadsdelen med skäliga tidsmel-
mellanrum ombesörja tapetsering, lanrum ombesi>rja tapetsering. mttl-
målning och andra sedvanliga repa- ning och andra sedvanliga reparatio-
rationer med anledning av lägcnhe- ner med anledning av lligcnhctens 
tens försämring genom ålder och förs[imring genom [lider och bruk. 
bruk. Avser hyre.1·m'talet enfamiljs- Detta giil/cr dock imc, om något 
hus, gäller dock rnd som sagts 1111 annat har 11\'talats och 
endast om ej annat m•talats. I. hyrc.1·11\·talet ancr ett enfamiljs-

hus, eller 
2. hyrcsal'lalet i1111chållcr för

l111ndli11gskla11.rnl enligt hyre.1jår
handli11gslagen ( /978:304) och dem·-
1·ika11dc hcstiimmclsema har tagits in 
i en förlw11d/i11gsö1·ere11sko111111e/se 
enligt 11ii11111da lag. 

Denna lag trlider i kraft den I juli 191:'3. 

'Balken omtryckt 1971:1209. 12 kap. omtryckt 1979:252. 
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Bilaga 

Utskottet.i· förslag Reseri·anter.1· förslag 

12 kap. 

15 § 

Under hyrestiden - - - (regeringens förslag) - - - andra stycket. 

Om lägenheten (regeringens för

slag) nämnda lag. 

Andra stycket 2 giiller endast 
under tiden den 1 januari 198./ - den 
31 december 1986. 

Om lägenheten (regeringens för

slag) tilder och bruk. 

\lad som nu sagts giiller dock inte 
om hyresvärd och hrrcsgiist e/icr hy
re.rnvtalets ingående m·talat annat. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1984. 
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