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Stärkt besittningsskydd för utsatta
hyresgäster

Sammanfattning
I betänkandet behandlar utskottet proposition 2013/14:195 Stärkt besitt-
ningsskydd för utsatta hyresgäster. Inga motioner har väckts med anled-
ning av propositionen.

Regeringen föreslår i propositionen ändringar i hyreslagen (12 kap. jor-
dabalken), bostadsrättslagen och lagen om arrendenämnder och hyresnämn-
der. Ändringarna innebär att besittningsskyddet stärks för hyresgäster och
bostadsrättshavare som har utsatts för brott av närstående eller tidigare när-
stående. När en person sägs upp på grund av åsidosatta förpliktelser ska
det som skäl mot att avtalet upphör särskilt beaktas om åsidosättandet haft
sin grund i att personen utsatts för brott. Regeringen vill också förbättra
hyresgästers skydd mot att förlora sin bostad på ett överraskande sätt. Där-
för föreslås att ett hyresavtal som huvudregel ska förlängas, om inte
hyresvärden har varnat hyresgästen för att hyresavtalet kan komma att
sägas upp på grund av misskötsamhet. Dessutom föreslås att socialnämn-
den underrättas i tvister om förlängning av hyresavtal.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.
Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens lagförslag.
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Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster
Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i jordabalken,
2. lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämn-
der,
3. lag om ändring i bostadsrättslagen (1991:614).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:195 punkterna 1–3.

Stockholm den 29 april 2014

På civilutskottets vägnar

Veronica Palm

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Veronica Palm (S), Nina Lund-
ström (FP), Oskar Öholm (M), Eva Bengtson Skogsberg (M), Marta
Obminska (M), Margareta Cederfelt (M), Jonas Gunnarsson (S), Katarina
Köhler (S), Ola Johansson (C), Yilmaz Kerimo (S), Jessika Vilhelmsson
(M), Jan Lindholm (MP), Roland Utbult (KD), Markus Wiechel (SD),
Lars Eriksson (S) och Amineh Kakabaveh (V).
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Redogörelse för ärendet

I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2013/14:195 Stärkt besitt-
ningsskydd för utsatta hyresgäster. Regeringens förslag till riksdagsbeslut
finns i bilaga 1 till detta betänkande och regeringens lagförslag i bilaga 2.

Inga motioner har väckts med anledning av propositionen.
Regeringens förslag har följande bakgrund.
Riksdagen slog i ett tillkännagivande fast att kvinnor och män som miss-

handlas i hemmet av en make eller sambo behöver ett starkare besittnings-
skydd. Det konstaterades att både de störningar och den skadegörelse som
förekommer i sådana sammanhang kan utgöra grund för en uppsägning av
hyresgästen. Enligt tillkännagivandet tas vid en rättslig prövning av uppsäg-
ningen i många fall inte tillräcklig hänsyn till bl.a. hyresgästens behov av
lägenheten som bostad eller till hans eller hennes utsatta ställning som
brottsoffer (bet. 2012/13:CU11 s. 14 och rskr. 2012/13:189). Riksdagen till-
kännagivande beslutades den 11 april 2013. Inom Justitiedepartementet
utarbetades därefter en promemoria med förslag till ett stärkt besittnings-
skydd för hyresgäster och bostadsrättshavare som utsatts för brott eller
någon liknande handling. Promemorian har remissbehandlats.

I propositionen behandlas, förutom promemorians förslag, vissa förslag i
betänkandet Frågor om hyra och bostadsrätt (SOU 2008:47). Det gäller för-
slaget om ett bättre skydd mot överraskande uppsägningar och förslaget
om att införa en skyldighet för hyresnämnden att underrätta socialnämnden
om förlängningstvister. Övriga förslag i betänkandet behandlas inte i pro-
positionen. Betänkandet har remissbehandlats.

Lagrådet har yttrat sig över de lagförslag som arbetats fram inom Justi-
tiedepartementet.
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Utskottets överväganden

Stärkt besittningsskydd för utsatta hyresgäster

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen antar regeringens lagförslag.

Propositionen
I propositionen föreslås att besittningsskyddet stärks för hyresgäster och
bostadsrättshavare som har utsatts för brott av närstående eller tidigare när-
stående. När en person sägs upp på grund av åsidosatta förpliktelser ska
det som skäl mot att avtalet upphör särskilt beaktas om åsidosättandet haft
sin grund i att personen eller någon i personens hushåll utsatts för brott.

Regeringen vill också förbättra hyresgästers skydd mot att förlora sin
bostad på ett överraskande sätt. Därför föreslås att ett hyresavtal som huvud-
regel ska förlängas, om inte hyresvärden har varnat hyresgästen för att
hyresavtalet kan komma att sägas upp på grund av misskötsamhet.

Dessutom föreslås att socialnämnden underrättas i tvister om förläng-
ning av hyresavtal.

Lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.

Utskottets ställningstagande
Det har inte väckts någon motion med anledning av propositionen. Utskot-
tet anser att riksdagen av de skäl som angetts i propositionen bör anta
regeringens lagförslag.
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BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2013/14:195 Stärkt besittningsskydd för utsatta
hyresgäster:
1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i jordabalken.
2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen

(1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder.
3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i bostads-

rättslagen (1991:614).
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BILAGA 2

Regeringens lagförslag
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Tryck: Elanders, Vällingby 2014
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