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Sammanfattning

medförhandlingsordningavtalkan träffahyresvärdEn enom en
förhandlingsöverenskommelserhyresgäster. Deorganisation somav

grundvalträffar påhyresgästorganisationenochhyresvärden av
enskilda hyresgästernabindande för deförhandlingsordningen, blir om

tillhänvisarhyresavtalsinaförhandlingsklausuler iharde som
hyresförhandlingslagenoch 2förhandlingsordningen se 1

1978:304.
förhyranifår det bestämmasförhandlingsöverenskommelse attI en

skall ingåförhandlingsordningenomfattaslägenhetersamtliga avsom
dessförhyresgästorganisationentillersättningbeloppvisst utgörsom

möjlighetalltsåfinnshyresförhandlingslagen. Detse 20 §arbete en
avtalträffaförhandlingsordningiför attparterna omen

däremothyresgästorganisationen. Lagenförhandlingsersätming till ger
förhandlings-tillobligatoriskhyresgästorganisation rättinte enen

ersättning.
ochhyranförhandlaskyldighyresgästorganisation är attEn om

omfattaslägenheterför samtligavillkorandra avsom
förhandlamåsteHyresgästorganisationen ävenförhandlingsordningen.

harDenmedlemmar organisationen.iintede hyresgästerför ärsom
hyresgästeroorganiserademöjlighet dessaemellertid inte någon att av

medlemsavgifter.förhandlingsarbetetförersättning t.ex.utta genom
reglernakritikframförts allvarligårunder motharDet omsenare

föresloghyreslagstiftningsutredningårsförhandlingsersättning. 1995
förförhandlingsersättningtilllagstadgadinförasskulledet rättatt en

genomfördesFörslagetf..1995:119 76SOUhyresgästorganisation s.
reglerna börpåtalatdärefterhyresgäströrelsen harSärskilt attinte.

hyresgästorganisa-Riksförbund harEnligt Hyresgästemasändras.
och därmedförhandlingsersättningfåallt svårare attfåtttionema att

enligtde har ålagtsförhandlingsarbetesådantbedrivakunna ett som
hyresförhandlingslagen.

förhandlingsersättningdenkartläggning visarUtredningens att som
hyresgästorganisa-tillfastighetsägarnafrån de privatautbetalats

demed 1997. Förjämfört år1998halverats under århartionema
skett. Denmotsvarande minskning intefastigheterna harallmännyttiga
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huvudsakliga orsaken till förhandlingsersättningen har minskat föratt
de fastigheternaprivata får tillskrivas den låga inflationen, intesom
skapat för förhandlingsöverenskommelserutrymme nya om
hyreshöjningar. Utredningens kartläggning visar samtidigt att
hyresgästorganisationema under de åren lagt ned isenaste ett stort sett
lika omfattande förhandlingsarbete tidigare, inte på attsom men nu
förhandla hyreshöjningar på bl.a. förhandlautan attom om
hyressänkningar.

kollektivaDet hyresförhandlingssystemet fyller viktig funktionen
för på hyresmarknaden. För kunnaparterna skall fungeraatt systemet

det förutsättning bådaär närmast har ekonomiskaatt parteren resurser
fullgöra sina uppgifter. dennaMot bakgrund och på grundatt bristerav

deti nuvarande har utredningen funnit det bör införassystemet, att en
lagstadgad till förhandlingsersättningrätt för hyresgästorganisation.

Utredningens föreslag innebär de hyresgäster lägenheteratt vars
omfattas förhandlingsordning skall skyldiga betalaattav vara
förhandlingsersättning till hyresgästorganisation. Ersättningens storlek

fastställasskall regeringen eller myndighet.av av annan
Hyresvärden skall hyresgästorganisationensför räkning uppbära

förhandlingsersättningen tillsammans med hyran. åtgärderDe som
hyresvärden vidtar i syfte hyresgästen betala hyran, skallatt att även
omfatta förhandlingsersättningen. Om hyresvärden delar ellerut post-
bankgiroavier till hyresgästerna kan användas för betalningsom av
hyran, skall sålunda förhandlingsersättningen med dessa.påtas

Hyresvärden skall gång kvartal till hyresgästorganisationenen per
redovisa den förhandlingsersättning han har mottagit ochsom
samtidigt vilka hyresgäster inte har betalat ersättningen.uppge som

hyresgästOm inte betalar ersättningen får hyresgäst-en
organisationen inte hyresvärden vidta rättslig åtgärd mot- -
hyresgästen. Hyresgästorganisationen kan då vid domstol väcka talan

hyresgästen och yrka denne skallmot betala ersättningen.att
Hyresgästorganisationen också behörighet vid hyresnämndattges
ansöka hyresgästens lägenhet inte längreatt skall omfattas detom av
kollektiva förhandlingssystemet.

hyresvärdenFör skall fullgöraatt sina uppgifter, föreslås att
bestämmelserna skadeståndssanktioneras.

Utredningen föreslår de bestämmelserna skall träda i kraftatt nya
den april 2000.l

Hyresgästerans Riksförbund och SABO har ställt sig bakom
förslag.utredningens Sveriges Fastighetsägareförbund har också ställt

sig bakom förslaget, förutom den del uppbördensom avser av
förhandlingsersättningen. Sveriges Fastighetsägareförbund attanser
hyresgästorganisationema själva skall uppbära förhandlingsersätt-
ningen och hyresvärdama endast med stöd frivilligtatt träffade avtalav
skall behöva medverka i uppbörden.
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Författningsförslag

Förslag tilll

ändring iLag om

04hyresförhandlingslagen 1978 3:

hyresförhandlingslagenfrågaföreskrivs iHärigenom om
1978:304

gälla,§ skall upphöradels 20 attatt
följande lydelse,och 26 skall hadels 22att

och25 bfyra paragrafer, 25det skall införas 2dels att nya
följande lydelse.rubrikföre 25 §§§,25 närmastsamt en ny avac

lydelselydelse FöreslagenNuvarande

2a§
skäl,särskildadet finnsOm

ansökanfår hyresnämnden på
hyresgästorganisationav en

hyresavtalförordna inteatt ett
innehållalängre skall en

förhandlingsklausul.

22§
hyran ellerförhandlingsöverenskommelse träffatsHar annatom

hyresnämndenhosför hyresgäst, har hyresgästenhyresvillkor rätt att
del den honom.överenskommelsen i denansöka ändring avseravom

tillkommit inbehandling skall ansökan hatillkunnaFör upptasatt
fickfrån den dag då hyresgästenhyresnämnden månaderinom tre

månadereller, fråga hyra,det villkoret iunderrättelse treomom nya
tillämpas honom.då villkoret börjadeden dagfrån mot

hyresvillkorVid prövningprövning hyresvillkorVid avav
stycket skall 12förstaförsta stycket skall enligt12enligt

jordabalken tillämpasjordabalken tillämpas kap. §55kap. 55 §
följaavvikelse kanmed denavvikelse kan följamed den somsom

Skäligheten belopp 2121 avavav
§ får20i ävenprövassom avses

samband med prövningutan av



Författnings/Eárslag10 SOU 1999:81

hyran övrigt.i
Beslut varigenom hyresvillkor ändras träder stället föri

förhandlingsöverenskommelsen i den delen. beslutet hyra, skallAvser
hyresvärden samtidigt åläggas till hyresgästen tillbakabetala vadatt
han följd däravtill har uppburit för mycket jämte skallRäntanränta.
beräknas enligt 5 § räntelagen för1975:635 tiden från dagen för
beloppets mottagande till dess beslutet har kraftlaga ochvunnitatt
enligt räntelagen för6 § tiden därefter.

Bestämmelserna dennai paragraf gäller frågai om
överenskommelse har ingåtts efter förhandling enligt tredje5 §som
stycket.

F örhandlingsersättning

§25 a
hyres-skall,Hyresgäst om

lägenhet omfattasgästens av en
förhandlingsordning, betala

för hyresgästorga-ersättning
jörhandlingsarbetenisationens

Jörhandlingsersättning.
Förhandlingsersättningen ut-

med beloppgår regeringensom
eller den myndighet som

bestämmer.regeringen utser
Förhandlingsersättningen

förfaller till betalning samtidigt
hyran lägenheten,försom om

bestämsinte annat genom en
förhandlingsöverenskommelse.

b §25
Hyresvärd skall, för

hyresgästorganisations räkning,
uppbära förhandlingsersätt-

tillsammans med hyran.ningen
hyresvärdenåtgärderDe som

vidtar förmåsyftei att
betala hyran,hyresgästen att

med undantag krav enligt §5av
inkassolagen eller1974:182
rättsliga skall därvidåtgärder,
omfatta fárhandlingsersätt-
ningen.

Hyresvärden behöver inte
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förhandlingsersättningenhålla
avskild från övrigasina
tillgångar.

eftermånadSenast en
skallkvartal,utgången varjeav

till hyresgäst-hyresvärden
denbetalaorganisationen
hanförhandlingsersättning som

vilkaredovisaochhar mottagit
betalat.harhyresgäster intesom

för-får iParterna en
handlingsöverenskommelse av-

frånavvikelsetala om
första-tredjebestämmelserna i

styckena.

§25 c
skall,Hyresvärden inteom

bestämsannat engenom
förhandlingsöverenskommelse, i
hyresavtalet eller på sättannat

skallhyresgäst,underrätta som
förhandlingsersättning,betala

förhandlingsersättningensom
storlek.

sinhyresvärd inteIakttarsinhyresvärd inteIakttar
enligtförhandla 5skyldighetenligtförhandla 5skyldighet attatt

enligtellerstycketförstaenligt §stycket ellerförsta§
förhandlingsordning,föreskrift iförhandlingsordning,föreskrift i

skyldighan ersättaskyldig atthan ärersättaattär
skadahyresgästorganisationenskadahyresgästorganisationen

följdtilluppståttharföljduppstått tillhar avsomavsom
Detsammaförsummelse.hansförsummelse.hans

hyresvärd brytergäller, motom
styckettredje§ första ellerb25

bestämtshar ioch inteannat
förhandlingsöverenskommelse.

april 2000.träder kraft denlag i 1Denna



12 F örfattningsförslag SOU 1999:8 l

Förslag2 till

Lag ändring i jordabalkenom

föreskrivsHärigenom 12 kap. 55 § jordabalken skall har följandeatt
lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.12 §55
hyresvärdenOm och hyresgästen tvistar hyrans storlek, skallom

hyran fastställas till skäligt belopp. Hyran härvid inteär att anse som
skälig, den påtagligt högre hyran för lägenheterär medänom som
hänsyn till bruksvärdet likvärdiga.är

Vid prövning enligt första stycket skall främst beaktas hyran för
lägenheter husi och förvaltas allmännyttiga bostadsföretag.ägssom av

jämförelseOm inte kan ske med lägenheter på får i ställetorten,en
beaktas hyran för lägenheter på med jämförbart hyreslägeorten annan
och i övrigt likartade förhållanden pâ hyresmarlmaden.

Vid prövning enligt första stycket skall bestämmelserna iäven 55en
b iakttas.§

förhandlingsklausulOm ien
hyresavtal har slopats ochett

det förhandlingsersättningingår
hyran enligti 20 §

hyresförhandlingslagen
1978:304, har hyresgästen

hinder bestämmelserna iutan av
första-tredje styckena fårätt att
hyran sänkt med beloppett som

ersättningen.motsvarar
Om gällertvisten något villkor hyran, skall villkoränannat som

hyresvärden eller hyresgästen har ställt gälla i den mån det ärupp
skäligt med hänsyn till hyresavtalets innehåll, omständigheterna vid
avtalets tillkomst, inträffade förhållanden och omständigheternasenare
i övrigt. Hyrestiden skall obestämd, bestämdinte hyrestidvara om av
särskild anledning lämpligare.är

hyresvärdenOm och Om hyresvärden och
hyresgästen kommer hyresgästen kommeröverens överensom om
villkoren för fortsatt uthyrning i villkoren för fortsatt uthyrning i

enligt förstatvist eller femte tvist enligt första eller fjärdeen en
stycket, gäller de överenskomna stycket, gäller de överenskomna
villkoren, vad villkoren,oavsett vadoavsettsom som
föreskrivs i nämnda stycken, i föreskrivs i nämnda stycken, i
den intemån följer den mån inte följerannat annatav av
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bestämmelserna i övrigt i denna bestämmelserna i övrigt dennai
balk. balk.

lag träder kraftDenna i den april1 2000.
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Förslag till3

1973:188ändring i lagenLag om

ocharrendenämnderom

hyresnämnder

1973:188lagen4 §föreskrivsHärigenom att om
lydelse.följ andeskall hahyresnärrmderarrendenämnder och

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

4 §
tilljordabalken harkap. 68 §i 12Hyresnämnd som avses

uppgift att
bostadsrättstvist,ellermedla hyres-i

första§kap. 11enligt 12åtgärdsföreläggandetvistpröva om
lokal enligt 12användningändradstycket,andraoch 16 §stycket 5 av
överlåtelsekap.skadestånd enligt 12 24andra stycket,kap. 23 § ava

andra handilägenhetupplåtelseenligt kap. 34-37 §§,12hyresrätt av
kap. 49enligt 12hyresavtalförlängningkap. 40enligt 12 av

fastställandeochhyraåterbetalningenligt 12 kap. 54villkor avav
kap. 59 §enligt 12avflyttningmedd uppskovkap.enligt 12 55hyra

jordabalken,alltföreläggande kap. 64enligt 12eller
22-24 §§enligthyresvillkortvist2 pröva oma.

återbetalningsskyldigheteller1978:304hyresförhandlingslagen om
lag,§enligt 23 samma

skyldighetkap. 10enligt 2medlemskap atttvistpröva om
upplåtelseförvillkorellerkap. §bostadsrätt enligt 4 6upplåta av
upplåtelsekap.enligt 4 9hyresvillkorenligtbostadsrätt avsamma

enligtviteutdömandeeller§andra hand enligt kap. 117lägenhet i av
1991:614,allt bostadsrättslagen11 kap. 2

i 12överenskommelsegodkännandefråga4. pröva avsessomavom
beslutjordabalken ellereller 56 §femte stycket, 45kap. §1 somav

bostadsrättslagen,ellerförsta stycket 216 § 1kap.i 9avses
bostadsrättstvist,ellerskiljenämnd i hyres-vara

enligt §2tvistPrövamellan 5tvistPröva5 aa.a.
ellerhyresförhandlingslagenoch hyresgäst-hyresvärd

och hyresgäst-hyresvärdmellanhyresför-enligtorganisation
lag,enligtorganisationhandlingslagen, samma

1977:792, tvistbostadsförvaltningslagenfrågor enligtpröva om
jordabalken ellerkap. 18upprustningsföreläggande enligt 12 a-c

och 18 hd-f §12 kap. 18ändringsåtgärder enligtochförbättrings-
balk,samma
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frågor enligt lagenpröva 1975:1132 förvärvom av
hyresfastighet m.m.,

frågor enligt lagen 1982:352pröva till fastighetsförvärvrättom
ombildningför till bostadsrätt.
Ärende den hyresnämnd inom område fastighetenupptages av vars

Ärendebelägen. i eller10, lagen förvärv17 18 §är som avses om av
hyresfastighet dock hyresnämnden i den därupptages ortm.m. av

styrelsebolagets har sitt eller, frågai handelsbolag, därsäte om
föres.förvaltningen

lagDenna träder kraft deni april1 2000.
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Utredningsuppdraget1

1997:97,utredningens ursprungliga direktiv dir.Enligt antogssom
delarskall utredaren Vissaaugusti 1997,den 21 översyngöra en av av

hyres- ochhyreslagstiftningen föroch prövningsystemet av
arrendemål.

och arrendemåldelbetänkandet för prövning hyres-NyttI system av
februariden 231999:15, överlämnades till regeringenSOU som

redovisade den första uppdraget.utredaren1999, etappen av
tilläggsdirektiv dir.beslutade1999 regeringenDen 11 ommars
behandla frågandessa skall1999:16. bl.a. utredarenI att omanges

hyresförhandlingslagen 1978:304 medenligtförhandlingsersättning
förtur.

redovisas debetänkande, delbetänkande,dettaI är ettsom
fråganöverväganden utredaren har beträffandegjort omsom

förhandlingsersättning.
tillfällen och har därvidhar vid fyraUtredningen sammanträtt

lösning mellansåväl förutsättningarna för frivilligdiskuterat en
ändring deflertal olika förslag tillberörda organisationer ett avsom

bl.a. studierhar i bestått inuvarande reglerna. Utredningsarbetet övrigt
berörtremissyttranden och propositionerbetänkanden,tidigare somav

också gåttsSkrivelser till grund för direktiven harområdet. legatsom
ochtjugotal organisationerUtredningen har låtitigenom. även ett

utredningen harbesvara enkäterföretag upprättat.som
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Bakgrund2

Inledningl

förhyraniförhandlingsöverenskommelse får det bestämmas attI en
skall ingåförhandlingsordningomfattaslägenhetersamtliga avsom

för desshyresgästorganisationtillersättningbeloppvisst utgörsom
alltsåfinns1978:304.hyresförhandlingslagen Det§se 20arbete en

avtalträffaförhandlingsordningför imöjlighet attparterna omen
däremothyresgästorganisationen. Lagentillförhandlingsersättning ger

förhandlings-tillobligatoriskhyresgästorganisation rättinte en
ersättning.

tillhyresgästorganisationerförinförandeFrågan rättom av en
vid fleraövervägandenföremål förvaritförhandlingsersättning har

f..1996/97:30 59och54se SOU 1995:191tillfällen s.prop.s.
frågan.förhandlingarockså förthyresmarknaden harpåParterna om

utredarenskalldir. 1997:97direktiv överutredningensEnligt se
tillfinnerutredarenförhandlingsersättning. Om rättfrågan att enom
såförslagskall utredarensinföras,förhandlingsersättning bör vara

förhandlingsordningensmellanbalansdet blir rimligutformat att en
sådantgäller skyldigheter idet deras system.ettnärparter

förstaskall iutredaren1999:16tilläggsdirektiv dir.I attanges
kanhyresmarknadenpåallafinna lösninghand söka parteren som

sådanfinnamöjligtintebakom. Om det visar sigställa sig att envara
åtgärder.lämpligaskall utredaren andralösning, överväga
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2.2 Hyresförhandlingslagen

Regelsystemet huvuddragi

Hyresförhandlingslagen 1978:304 trädde i kraft den julil 1978.
Genom den blev formerna för kollektiva hyresförhandlingar
beträffande bostadslägenheter lagreglerade. Med kollektiva
hyresforhandlingar hyresförhandlingar hyresgästsidanpåavses som
förs hyresgästorganisation. Lagen innehåller också bestämmelserav en

rättsverlcningar förhandlingsöverenskommelse och denom av en om
enskilde hyresgästens ställning inom kollektivt förhandlingssystem.ett

Hyresförhandlingslagen kan i korthet beskrivas enligt följande. En
hyresvärd, eller tillsammans med organisationensam en av
fastighetsägare i vilken hyresvärden medlem, träffar avtalär om en
förhandlingsordning med organisation hyresgäster. Enen av
förhandlingsordning omfattar regel samtliga bostadslägenheter isom

dedet eller hus förhandlingsordningen oberoendesom avser, av om
enskilda hyresavtal innehåller förhandlingsklausuler hänvisar tillsom
förhandlingsordningen. Förekomsten forhandlingsklausul iav en
hyresavtalet har den verkan de förhandlingsöverenskommelseratt som
träffas på grundval förhandlingsordningen blir bindande förav
hyresgästen. Hyresgästen blir bunden han medlem i denoavsett ärom
förhandlande organisationen eller inte och organisationen skyldigär att
förhandla beträffande lägenheteräven hyrs intesom av personer som

medlemmar. En förhandlingsordningär medför skyldighet för parterna
förhandla rörande olika boendefrågor, iatt vissa fall på initiativeget

och falli andra efter begäran motparten.av

förhandlingsordningsEn omfattning

förhandlingsordningEn eller flera hus se 6 §.ettavser
Förhandlingsordningen omfattar samtliga bostadslägenheter i huset
eller husen se 3 § första stycket. Förhandlingsordningen omfattar
dock inte lägenhet hyresvärden och hyresgästen skriftligen haren om
kommit överens hyresavtalet inte skall innehållaattom en
förhandlingsklausul. sådanEn överenskommelse kan träffas tidigast
sedan hyresförhållandet månader i följd se andra3 § stycket.varat tre

förhandlingsordningEn gäller inte heller för lägenhet,en om
hyresavtalet enligt beslut hyresnämnden inte skall innehållaav en
förhandlingsklausul. sådantEtt beslut får börja gälla tidigastatt när
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hyresförhållandet har följdmånader i se tredje stycket.3 §varat tre
förhandlingsklausulEftersom kaninte avtalas bort eller upphävasen

förstaunder de månaderna hyresförhållande omfattartre ettav
samtliga lägenheter de förstaunder månaderna hyresförhållandeettav

outhyrdaoch lägenheter i hus med förhandlingsordningäven ett av
förhandlingsordningen.

denSedan l april finns förbud fler1997 änmot en
förhandlingsordning hus se 4 §.per

till förhandlingsordningRätt

hyresvärdOm träffa avtal med hyresgästorganisationvägrar atten en
förhandlingsordning, kan organisationen få frågan prövadom av

hyresnämnden. Om organisation hyresgäster ingå avtalvägrar attav
förhandlingsordning, har hyresvärden motsvarande tillrättom

se 9 §.prövning
Hyresnämnden skall enligt bifalla10 § ansökanen om

förhandlingsordning det med hänsyn till hyresgästorganisationensom
kvalifikationer, det lägenheterantal förhandlingsordningen kansom
förväntas komma omfatta och omständigheterna kani övrigtatt anses
skäligt hyresvärden respektive hyresgästorganisationen denmot att
begärda förhandlingsordningen skall gälla.

barainteDet organisationer anslutna tillär Hyresgästernasärsom
Riksförbund den s.k. organiserade hyresgäströrelsen kansom
uppträda förhandlingspart på hyresgästsidan. förarbetena tillIsom
hyresförhandlingslagen anförs lagstiftningen skall neutral tillatt vara
hyresgästernas val intresseorganisation och andra formellaingaattav
krav ställasbör dem får ligga i begreppetutöver som anses
hyresgästorganisation. Organisationen skall således vara en
rättskapabel ideell förening med uppgift till medlemmarnasatt ta vara

i hyresfrågor. faktiskintressen Hur förhandlingskapacitetstor som
beror på hurkrävs lägenhetsbestånd förhandlingsordningstort som en

omfatta.tänkt minimikravEtt förfogarorganisationenär äratt överatt
kan för förhandlingsverksamheten och hartasompersoner ansvar som

deltamöjlighet i sammanträden deni utsträckningatt ettsom
bedrivetregelbundet förhandlingsarbete fordrar jfr 1977/782175prop.

113 och f..109 144s.
förhandlingsordningEn kan upphöra efter uppsägning. Om en

förhandlingsordning har kan inom viss tidsagts motpartenupp,
fråganhänskjuta förlängning till hyresnämnden. En tvistom om

förlängning förhandlingsordning skall enligtprövasav en samma
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grunder tvist införande förhandlingsordning se 13 §som en om av
stycket.andra

örhandl ingsskyldighetF

förhandlingsordning medför och skyldighet förhandlaEn medrätt att
beträffande de lägenheter omfattasmotparten som av

förhandlingsordningen. Förhandlingsskyldigheten kan sålunda omfatta
lägenhet saknar förhandlingsklausul förutsättningunderäven somen

hyresvärden och hyresgästen inte har kommit överensatt attom
hyresavtalet inte skall innehålla förhandlingsklausul eller
hyresnämnden har fattat beslut det. hyresgästorganisation kanEnom

skyldigsålunda förhandla för lägenhet hyresgästenatt ävenvara en om
medlem iinte organisationen.är

förhandlingsskyldighetenInnebörden olika beroende på vilkaärav
frågor det skall förhandlas förhandlings-viktigasteDenom.
skyldigheten hyresvärdens s.k. primära förhandlingsskyldighet. Omär
hyresvärden vill höja hyran för lägenhet, bestämma hyra fören en ny

den begärdahyresgäst hyran överstiger den tidigare hyresgästensom
ändra grunderna förhyra, beräkning särskild enligtersättning 19 §av

ellerhyreslagen ändra villkor hyresgästemas användarätt attsom avser
avsedda användas hyresgästerna,ärutrymmen att gemensamtsom av

han enligt § första stycket hyresförhandlingslagen5 skyldigär att ta
till, genomförainitiativ och avsluta förhandlingar med hyresgäst-

frågan.organisationen i
Om det, kan de utvidga området för denär överensparterna om

förhandlingsskyldighetenprimära vad följer § första5utöver avsom
hyresförhandlingslagen.stycket

förhandlingsordning kan också medföra skyldighet förhandlaEn att
andra hyresvillkor hyran och lägenhetemas och husets skick,änom om

anordningar huset boendeförhållandeni övriga isamtgemensamma
hyresgästernaden mån de se andra stycket.§5 Enrör gemensamt

förhandlingsskyldighetsådan skiljer från den förhandlings-sig primära
skyldigheten den bara gäller har begärtnäratt motpartengenom
förhandling i den frågan. denvidare dispositiv på så kanDen är sätt att

utvidgas inskränkassåväl avtal.som genom
förhandlingsordning kan slutligen, det,En ärparternaom ense om

medföra för hyresgästorganisationen få till stånd förhandlingarrätt att
med frågor tillämpningen enskiltrörmotparten ettom som av
hyresavtal under förutsättning hyresgästen har lämnatatt
hyresgästorganisationen fullmakt företräda honom saken sei §5att
tredje stycket.
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ingsöverenskommelseörhandlF

tillhyresförhandlingarnakollektivaleder de parternaallmänhet attI
förhandlingsöverens-förhandlingsöverenskommelse. Enträffar en

enskild hyresgästhyresvärdenfår tillämpaskommelse gentemot enav
förhandlingsklausul. Deninnehållerhyresavtaletförutsättningunder att

ansöka hostidmöjlighet vissdock inomharenskilde hyresgästen att
del denöverenskommelsen i denhyresnämnden ändring avseravom

harhyresförhandlingslagen. hyresgästEn22 §sehonom som
förhandlings-ändringför ansökafristenförsuttit att av enom

villkorsändring enligt 54 §möjlighet begäraharöverenskommelse att
hyreslagen.

avslutatsharstrandat, dvs. deharförhandlingarna utan attOm om
harförhandlingsöverenskommelse,tilllyckats nå framharparterna en

frågai denhyresgästernaenskilda avtal medträffahyresvärden rätt att
enskildaeller denHyresvärdenomfattat.förhandlingarna harsom

ställetockså ikanhyresgästorganisationendäremot intehyresgästen --
ändringhyresnämndenansöka hosenskilda avtal,träffaför att avom

se §.hyresvillkoren 24

örhandl ingF ingsersättn

föri hyranfår bestämmasförhandlingsöverenskommelse attGenom en
skall ingåförhandlingsordningenomfattaslägenhetersamtliga avsom

förhyresgästorganisationentillersättningbeloppvisst utgörett som
förhandlingsöverens-förhandlingsersättning. Avförhandlingsarbete

ersättninghyranstår deldet framgå hur utgörskallkommelsen somav
skäligtvad kanöverstigaBeloppet får inteslag.detta ansessomav

storlek ochförhandlingskostnademastill övrigt,hyran imed hänsyn
hyresförhandlingslagen.omständigheter se 20 §övriga

förutsätterförhandlingsersättningöverenskommelse attEn om
någonhar inteHyresgästorganisation rättdetta.är överensparterna om

sålunda intekanOrganisationenförhandlingsersättning. atttill genom
besluttill ståndförhandlingsöverenskommelse fåklandra ett omen

harvadhögre ersättningeller fåförhandlingsersättning än som
överenskommits.

redandetanfördeshyresförhandlingslagentillförarbetena attI av
långtgå såkomma frågakunde iskäl inte attprincipiella att som

hanshyresgästorganisationbetala den ärhyresvärdförplikta att somen
Huruvidahyresintäktema.andelförhandlingarna vissvidmotpart av

stället få beroimåstehyresgästorganisationskall utgå tillersättning av
Denförhandlingsordningensmellanöverenskommelse parter.
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nuvarande ordningen bygger därför på tanken förhandlings-att
ordningens kan, de besluta hyran föri samtligaparter är attom ense,
lägenheter skall ingå visst belopp ersättning tillutgörsom
hyresgästorganisation för dess förhandlingsarbete se prop.
1977/78:175 107.s.

förarbetena berördesI den kritik framförts deäven mot attsom
oorganiserade hyresgästerna ibland får bidra till finansieraatt
förhandlingsverksamheten. anfördes eftersomDet det samtidigtatt
föreslås regel alla hyresgäster de organiseradeatt äroavsetten om om-

måsteeller behandlas lika i situationer där lägenheter typiskt sett-
bör ha lika höga hyror, får det rimligt också de hyresgästerattanses

olika skäl valt stå utanför den organisation har erhållitattsom av som
förhandlingsrätten, ändå på sig ekonomiskt förvissttar ett attansvar
skapa de behövs för förhandlingsarbetet skall kunnaattresurser som

effektivtbedrivas se 1977/78: 175 106.prop. s.
En hyresgäst kan få till stånd prövning förhandlings-en av

ersättningens skälighet. sådanEn prövning kan dels i sambandgöras
med bruksvärdesprövning det totala hyresbeloppet, dels utanen av
samband med prövning hyran i övrigt se 22 § andra stycket.en av

hyresgästOm får förhandlingsklausulsin slopad har han elleren
hon få hyran sänkt med belopprätt att ett motsvararsom
förhandlingsersättningen se fjärde55 § stycket hyreslagen.
Bestämmelsen hyresgästen vadrätt att, oavsettger en
bruksvärdesprövning skulle för resultat, den hyra gäller vidge som

förtidpunkten utträdet sänkt med det belopp som
förhandlingsersättningen tilluppgår se 1993/94:l99 105. Avprop. s.

fjärde55 § stycket hyreslagen framgår hyresnämnden harattc
möjlighet förordna hyressänkning från den dagatt om som
förhandlingsklausulen avtalades bort eller upphävdes se prop.
1993/941199 105.s.

Skulle hyresgästen betala helainte hyra,sin underlåta betalat.ex. att
belopp den förhandlingsersättning fårett motsvararsom som anses

lägenheten,belöpa på kan hyresvärden inte hyresgästorganisationen- -
utverka betalning hyresgästen på rättslig Om det iväg.av en
förhandlingsöverenskommelse bestämts det skall utgå vissatt
förhandlingsersättning till hyresgästorganisationen det hyresvärdenär -
inte hyresgästen betalningsansvarigär gentemotsom-
hyresgästorganisationen. Hyresgästorganisationen kan inte göra
hyresgästen betalningsansvarig för det fall hyresvärden inte betalar
ersättningen, inte hyresvärden går med på överlåta fordransinattom

hyresgästen hyresgästorganisationen.på till
Om hyresgäst inte betalar den del hyran får utgöraen av som anses

förhandlingsersättning kan det medföra han eller hon förlorar sinatt
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hyresrätt. 42 § första hyreslagen följer nämligenAv stycket l att
förverkadhyresrätten och hyresvärden berättigad avtaletär sägaatt upp

förtidupphöra i hyresgästen dröjer med betala hyran änattatt merom
efter förfallodagen.vecka femte lagrumEnligt stycket i ärsammaen

inte förverkad, till lasthyresrätten det ligger hyresgästen ärom som av
betydelse. Skulle betala denunderlåtenhet hyresgästen delringa attav

får förhandlingsersättninghyran utgöra varasom anses anses avav
betydelse och förverkad,hyresrätten därmed kan torderinga inte anses

hyresvärden, i fall underlåtenheten pågår under någon längrevart om
kunna avtalet enligt de ordinarie reglerna ochtid, säga vägraupp

medge förlängning enligt bestämmelserna i hyreslagen.46 §

med förhandlings-Hur2.3 systemet
ersättning fungerar i praktiken

hyresmarknadenOrganisationerna på

På hyresgästsidan finns organisation Hyresgästernasstoren -
Riksförbund. I Hyresgästernas Riksförbund ingår självständigasom
juridiska 20 hyresgästföreningar. föreningar tecknarDessapersoner
avtal förhandlingsordning och förhandlingsöverenskommelser medom
hyresvärdar.

hyresgästföreningama drygt medlemmar.De 20 har 600 000 Varje
hyresgästförening omfattarindelad i avdelningar. avdelningEnär en
eller kommuner. lokalaflera avdelningarna drygt 500I ingår 3
hyresgästföreningar. lokala hyresgästföreningarna sluter inte avtalDe

förhandlingsordning eller törhandlingsöverenskommelser. Däremotom
de delta i förhandlingsarbetet.brukar

den s.k. etablerade hyresgäströrelsen finns åtskilliga småFörutom
hyresgästföreningar flera ochendast omfattar eller hus harettsom som

avtal förhandlingsordning avtal.träffat eller söker träffa sådantom som
fastighetsägaresidanPå finns flera organisationer enligt en

sektoriell indelning. allmännyttigaDe bostadsföretagen, ägssom av
till övervägande delen organiserade i SABOkommunerna, är -

medlemsföretagAllmännyttiga Bostadsföretag.Sveriges SABO:s 302
alla landetsi kommuner.finns nästan

uppträder allmännyttigaSABO inte avtalspart dejämtesom
bostadsföretagen.

fastighetsägarnaprivata huvudsakligen organiserade iDe är
Fastighetsägare. Fastighetsägareförbund centralSveriges Sveriges är
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organisation. l Sveriges Fastighetsägareförbund regionalaingår 22
fastighetsägareföreningar, vilka har fastighetsägare20 000nära som

förmedlemmar närvarande pågår omfattande omorganisering inomen
Fastighetsägare.Sveriges Fastighetsägareföreningarna självständigaär

juridiska personer.
Ibland uppträder fastighetsägareförening tillsammans meden en

hyresvärd avtal förhandlingsordning ochipart ettsom om
förhandingsöverenskommelse. fall förhandlingsordningI vissa ingås

hyresvärden hyresgästorganisationen då förekommerenbart och ochav
fastighetsägareföreningen företräderdet hyresvärden ombud,att som

hyresvärden föreningen.medlem iärom

Överenskommelser förhandlingsersättning för de fastigheterom som
tillhör allmännyttan

har låtit antal företagUtredningen organisationer och ärett som
hyresmarknadenverksamma på besvara enkät angående systemeten

med förhandlingsersättning. framgår fråganenkätsvarenAv att om
förhandlingsersättning regleras allmännyttigapå olika för desätt
respektive de privatägda bostäderna.

Sedan 1957 har och Riksförbund haftSABO Hyresgästernas en
kommitté Hyresmarknadskommittén beslutgemensam som genom- -

rekommendationereller tagit ställning till frågor hänskjutits tillsom
kommittén medlemmama. RiksförbundSABO och Hyresgästernasav
rekommenderade januari 1986, via Hyresmarknadskommittén, till

anslutna hyresgästföreningar,organisationerna bostadsföretag och att
träffa överenskommelse rekommenda-förhandlingsersättning. Iom

hur förhandlingsersättning skalltionen mycket utgåanges persom
lägenhet under det följande Hyresmarknads-kalenderåret och att
kommittén den maj skall denna ersättning.31 varje år justerasenast
Vidare de enskilda bostadsföretagen och hyresgäst-attanges
föreningarna skall beloppden 30 juni varje år fastställa detsenast som

under och hyresgäst-skall utgå kalenderår. Bostadsföretagennästa
skallföreningarna sålunda den bestämma den30 junisenast

förhandlingsersättning skall kalenderåretutgå under det följande isom
enlighet med den Hyresmarknadskommitténrekommendation som

den förhandlingarlämnar 31 Syftet med lägga enskildamaj.senast att
juli,före den skilja förhandlingarna från hyresförhandlingama,l är att

företrädesvis sker under hösten.som
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rekommendation avseende kalenderåretHyresmarknadskommitténs
rekommen-innehåller följ regler ersättningsnivåema iande1999

oförändrade sedan 1992.har varitdationen
tillbostadsbestånd 7 000bostadslägenhet grundbelopp förkr84 uppper-

lägenheter.
krlägenheter, 56bostadsbestånd omfattande 0007För än permer-

beståndet till lägenheter.lägenhet för denna del 17 000uppav
krbostadsbestånd lägenheter, 14omfattande 17 000För än permer-

denna beståndet.för delavlägenhet
kalenderåretsfjärdedelkvartalsvis medFörhandlingsersättning erläggs aven

ingångenvid varjelägenhet för de lägenheterersättningsbelopp avsomper
förhandlingsordning mellanomfattaskvartal parterna.av

Överenskommelser privatägdaförhandlingsersättning för deom
fastigheterna

Sverigeshyresmarknadencentrala den privataDe parterna -
Riksförbund harFastighetsägareförbund och Hyresgästernas ett-

Bostadsmarknads-Bostadsmarknadskommittén.gemensamt organ -
utfärdatHyresmarknadskommitténfrån intehar till skillnadkommittén

rekommen-Någonrekommendation förhandlingsersättning.någon om
träffat.förbundenförhandlingsersättning har hellerintedation om

fastighetsägareföreningarflesta anslutnade till förbundenharDäremot
rekommendationerträffat ellerhyresgästföreningar ramavtaloch om

föreningarsrespektivetillämpas inomförhandlingsersättning som
verksamhetsområden.

eller rekommendationervissa ramavtalI attanges
år. Ombeloppskall utgå med visstförhandlingsersättning ett per

sådanmedenlighetförhandlingsöverenskommelse ingås i en
beloppmed visstrekommendation, utgår förhandlingsersättning ett per

Ersättningenförhandlingsöverenskommelse träffas.till dessår en ny
hyresförhandlingarförekommer någrasålunda detutgår oavsett om

förhandlings-träffasoch det någoneller inte oavsett om
överenskommelse.

utgåförhandlingsersättningenandra rekommendationer skallEnligt
förhandlingarträffas.förhandlingsöverenskommelse Omendast när om

förhandingsöverenskommelsenstranda och den gamlaskullehyra
utgå.förhandlingsersättning integälla, skall såledesfortsätta att ny

visstid det träffats överenskommelserharUnder attomsenare
eller inte ochförhandlingar genomförsskall utgåersättning oavsett om

förhandlingsöverenskommelseytterligare ersättningviss om en ny
träffas.
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vissa ramavtall har hur förhandlingsersättningen skalläven angetts
ochfaktureras andra administrativa frågor.

samband medI överenskommelse hyra träffas mellanatt om en
fastighetsägare och hyresgästförening sluts alltså avtalen om

Ävenförhandlingsersättning. fastighetsägaren och hyresgäst-om
föreningen inte juridiskt bundna föreningarnasär ramavtal ellerav
rekommendationer, brukar dessa följas. formulärI vissa för
förhandlingsöverenskommelser hyresgästföreningar och fastig-som
hetsägareföreningar har tagit fram, har det till och med angetts att
förhandlingsersättning skall utgå enligt föreningarnas rekommen-
dation.

Utredningen har del fleratagit ramavtal och rekommendationerav
förhandlingsersättning. Enligt flera dessa skall Hyresmarknads-om av

kommitténs rekommendation för de allmännyttiga bostäderna
tillämpas. andraI har beräkningsgrunderandra angetts.

rekommendationEnligt förhandlingsersättning Stockholmsom som
Fastighetsägareförening och Hyresgästföreningen i Stor-Stockholm har
träffat den 24 april skall1997, för fastighet med bostadslägenhetertre
eller fler utgå grundavgift fastighet och år 460 lcr samten per om
därutöver med 50 kr lägenhet och år. Ersättning skall utgå endastper
för förlägenheter vilka hyresavtalen innehåller förhandlingsklausul
med hänvisning till förhandlingsordning. Innehar fastighetsägare två

fastighetereller flera inom bostadsområde med likartatsamma
lägenhetsbestånd för vilket förhandlingen lämpligen förs i ett
sammanhang skall endast grundavgift utgå för fastigheter.dessaen
Förhandlingsersättningen skall faktureras gång och förfalleråren per

dentill betalning l juni respektive år.
finnsSlutligen fastighetsägare organiseradeinte i Sverigesärsom

Fastighetsägare. För denna kategori träffas allmänheti överens-
förhandlingsersättningkommelse samband medi överens-attom

kommelse hyra träffas.om

totala förhandlingsersättningDen utbetalas till hyresgäst-som
föreningarna

Enligt Hyresgästernas Riksförbund uppgick år 1998 den sammanlagda
förhandlingsersättningen från de allmännyttiga bostadsföretagen till
landets hyresgästföreningar20 till cirka miljoner kr.75 Denna

harersättning enligt Hyresgästernas Riksförbund varit i stort sett
oförändrad sedan år 1992.
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Förhandlingsersättningen från de privata hyresvärdarna uppgick år
År1997 till cirka 40 miljoner kr. hade1998 detta belopp enligt

förbundets uppskattning sjunkit till cirka 20 miljoner kr.
Enkätsvaren visar det finns skillnader i frågaatt storlekenstora om

den förhandlingsersättningpå utbetalas från de privatasom
fastighetsägarna till hyresgästföreningarna.

Hyresgästföreningen i Stor-Stockholm har år 1997uppgett att
uppgick den totala förhandlingsersättningen från de privata
fastighetsägarna till lO,-7 miljoner kr. Inför år 1998 vägrade enligt
föreningen de privata fastighetsägarna teckna överenskommelseratt

innebar oförändrad hyra och, följd härav, betalasom attsom en
förhandlingsersättning. årFör 1998 har denna inneburitvägran
inkomstbortfall på 6 300 000 kr jämfört med bokslutet den 31
december 1997. En uppskattning för år 1999 enligt föreningen vidger
handen inkomstbortfallet kan hamna påatt 8 000 jämfört000 kr med år
1997.

BohusÄlvsborgs-SkaraborgHyresgästföreningen i har uppgett att
föreningen i Ävenviss mån fått minskad förhandlingsersättning.
Hyresgästföreningen i Södra Skåne har förhandlings-uppgett att
ersättningen under några år har minskat och föreningen drabbatsatt av
mycket kraftiga minskningar från de privata hyresvärdarna dei
avdelningar där de allmännyttiga bostadsföretagen inte har höjt
hyrorna.

Även Örebro läns hyresgästförening och Hyresgästföreningen i
Övre Norrland har förhandlingsersättningen minskatuppgett att från de
privata fastighetsägarna. Hyresgästföreningen i Norra Småland har
däremot förhandlingsersättningenuppgett ungefäratt varit densamma
under de åren.senaste

Sveriges Fastighetsägareförbund har inte har någonuppgett att man
säker statistik förhandlingsersättning. Man har framhållit inomom att
flera föreningsområden har förhandlingsersättningarna oföränd-varit
rade.

tillOrsaken förhandlingsersättningen har minskatatt

Enligt Hyresgästernas Riksförbund finns det flera orsaker till att
förhandlingsersättningen utbetalats från de privata hyresvärdarnasom
har minskat. En orsak delär de ramavtal elleratt en av
rekommendationer har träffats mellan hyresgästföreningar ochsom
fastighetsägareföreningar varit utformade på sådantett sätt att
ersättning ska utgå bara under förutsättning att en
förhandlingsöverenskommelse hyra träffas. Genom ingåatt vägraom
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hyresvärdenbehöver inteförhandlingsöverenskommelse hyraomny
harminskningen varitskäl tillförhandlingsersättning. Ett attannatutge

vilket medförtutformade,otydligtförhandlingsöverenskommelser varit
betala någonbehövahyresvärden sig inteansettatt

enligt Hyresgästemasförekommerförhandlingsersättning. Det
förhandlingsöverenskommelsenfall därRiksförbund också sådana

skyldighet betalabeträffande hyresvärdensoch tydligklarvarit att
betalat ersättningen. Dettaändå hardå hyresvärden inteersättning, men

hyresvärdar införhyresgästföreningar hartill någralett stämthar att
ersättningen. Attavtaladeskall erlägga denoch yrkat dedomstol att

ramavtal eller rekommen-bestämmelserna iföljahyresvärdar vägrat
fastighetsägareföreningenhyresgästföreningen ochmellan ärdationer

däremot ovanligt.Riksförbundenligt Hyresgästemas
Stor-Stockholm,Hyresgästföreningen i uppgett attsom

förhandlingsersâttning årkraftigt bortfall idrabbatsföreningen ettav
överenskom dedetta. Inför år 1998följande orsak tillhar1998, angett

hyresgästföreningenStockholm ochbostadsföretagen iallmännyttiga
skallbruksvärdesprincipenför Enligtoförändrade hyror år 1998.om

förvägledandebostadsföretagende allmännyttigaihyrorna vara
harfastighetsägarnaprivatadet beståndet. Deprivatahyrorna inom

innebäröverenskommelsertecknaanledning häravmed vägrat att som
betalahärav har dehyra. följdoförändrad Som vägrat utäven atten

hyror1998 årsFörhandlingsframställanförhandlingsersättning. om
förhandling medsäkerställadock till föreningen. Förlämnades attatt

föreningenhändelseskulle ifastighetsägarnade privata attäga avrum
allmännyttigamed deförhandlingarnasänka hyrorna ilyckades

års1998föreningen förhandlingpåkalladebostadsföretagen, även om
bostadsföretagenallmännyttigaförhandlingar med deVidhyror. om

och förframgångsrikhyror har föreningen varitårs1999 än mer
oförändrad eller, i någraträffat överenskommelseföretagflertalet om

med de privatasin medfört tvisthyresnivåer. har ifall, sänkta Detta tur
för år 1999.förhandlingsersättningenfastighetsägarna även om

Övre följande.Norrland har EnHyresgästföreningen i uppgett
fastighetsägareuppfattning bland ävenallmän som

sker någondet intefastighetsägareföreningen biträder är att om
förhandlingsersättning.skall det utgå någonintehyreshöjning,

eventuellutfallbedömning detHyresvärdama taktiskgör som enaven
Blir utfalletresulteraöverenskommelse hyra skulle kunnaom ny

förhandlingsersättning, avstårårligvad skall utgå imindre än som
förhandlingsöverenskommelse. Dettafrån tecknahyresvärdarna att

beståndet och itill det allmännyttigaanpassadehyrorna äratttrots
hyror ingårbostädemashögre. de allmännyttigafall något Iflera är

och ersättningfritidsmedelboinflytandemedel,förhandlingsersättning,
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för lokaler hyresgästerna kollektivt brukar. Som regel finnssom
detingenting uppräknade i de privata bostadsbestånden.av

Sveriges Fastighetsägareförbund har framhållit flerainomatt
föreningsornråden har förhandlingsordningar inte minstsagts upp, av
hyresgästorganisationer.

2.4 Tidigare utredningsförslag
års hyreslagstiftningsutredning,1995 bl.a. hade uppgift attsom som se

vissa delar det kollektivaöver hyresförhandlingssystemet,av
ifrågasatte med förhandlingsersättning kundesystemetom anses vara
särskilt rättvist, eftersom hyresgäst hade valt utanförståatten som
det kollektiva förhandlingssystemet ändå kunde dra viss denytta av
kollektiva förhandlingarna. kundeSå exempelvis fallet närvara
förhandlingsklausulen nyligen hade slopats, de hyresvillkornär som
hyresgästen korn med hyresvärden praktikenöverens iom var
hängavtal till de kollektiva förhandlingsöverenskommelserna eller

hyresgästorganisationen förhandladenär fram förmånliga villkor
beträffande eller SOUservice 1995:119utrymmen 77gemensamma s.
f..

Utredningen ansåg vidare ingav betänklighetervissaatt systemet
från principiella utgångspunkter. Enligt utredningen kimde det väcka

hosmisstankar hyresgästerna förhandlingsersättningens storlekattom
blev avhängig utfallet hyresförhandlingarna; störreav av
hyreshöjning, desto högre ersättning.

betänkandetI föreslogs förhandlingsersättningen skulleatt ses som
förvaltningskostnad för hyresvärden i stället för avgift fören som en

hyresgästerna. Parterna i tvist förhandlingsersättningens storleken om
skulle således å sidan hyresvärden och andra sidanåvara ena
hyresgästorganisationen. De enskilda hyresgästerna däremot skulle inte
kunna begära särskild prövning storlek.ersättningens Skulleav
hyresvärden den förhandlingsersättningattanse som
hyresgästorganisationen krävde för hög och därför vägrade betalavar
begärt belopp, skulle hyresgästföreningen enligt utredningens förslag
kunna begära prövning ersättningens skälighet hos hyresnämnden.av

Enligt utredningen kunde det invändas det såväl praktiskatt ur som
principiell synvinkel otillfredsställande förhandlingspartattvar en
skall förpliktas förersättning den andreatt utge partens
förhandlingsarbete. Enligt utredningens bedömning torde dock dessa
invändningar bortfalla till viss del, till förhandlingsersättningrättenom
förenades med möjlighet få ersättningens skälighet prövadatten av
hyresnämnden.
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Flerafåtal remissinstanser.förslag tillstyrktesUtredningens ettav
olämpligtprincipielltdetansågremissinstanser attatt envar

förförpliktades betala ersättningförhandlingspart motpartensatt
gälldeordninguttalade denförhandlingskostnader. Flera att som
ändraskälhade framkommit någrabra och det intefungerade attatt

systemet.
fanns vissadetutredningens bedömningdeladeRegeringen att

kunde det enligtordningen. Emellertidmed den föreslagnafördelar
låtauppfattning ifrågasättas lämpligtdetregeringens partatt enom var

ansåg ocksåRegeringenförhandlingskostnader.för motpartensansvara
"förhandlingstryck pågällande innebar visstordningenden ettatt

förhandlingsöverenskommelse,de nådde fram tillinteparterna; om en
hyresvärdenochförhandlingsersättningorganisationengick miste om

vidträdde kraft försttänkbar hyreshöjning iriskerade ettatt senareen
diskussionerpågickerfarit detRegeringen hade vidaretillfälle. att

förändrad formhyresmarknadenpåorganisationernamellan avom en
lagstöd. denMotskulle kunna kräva visstförhandlingsersättning som

ändra reglernafanns skäldetbakgrunden ansåg regeringen inteatt att
1996/97:30 f..58prop. s.
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Överväganden och förslag3

lagstadgad förhandlingsersättningUtredningens förslag: tillEn rätt
avtalingåttinförs för de hyresgästorganisationer har omsom

omfattaslägenheterförhandlingsordning. hyresgästerDe avvars
förhandlingsersättning tillbetalaförhandlingsordningen skall

fastställasstorlek skallhyresgästorganisationen. Ersättningens av
myndighet.ellerregeringen av annan

räkning uppbärahyresgästorganisationensHyresvärden skall för
hyran och gångtillsammans medförhandlingsersättningen peren

och samtidigttill redovisa denkvartal hyresgästorganisationen
vilka hyresgäster har betalat ersättningen.inteuppge som

fårhyresgästen betalar förhandlingsersättningenOm inte
hyresgästen.rättslig åtgärdhyresgästorganisationen vidta mot

hyresgästen ochkan då väcka talanHyresgästorganisationen mot
Hyresgästorganisationendenne skallyrka betala ersättningen.att

hyresgästensockså behörighet hyresnämnd ansökavid attatt omges
kollektivalägenhet längre skall omfattas detinte av

förhandlingssystemet.
skall uppbärahyresvärdenBestämmelserna attom

den till hyresgäst-förhandlingsersättningen och redovisa
betalatharorganisationen vilka hyresgäster intesamt somuppge

skadeståndssanktioneras.
GenomFlera bestämmelserna dispositiva.görs enav
hyresvärdenfår bestämmasförhandlingsöverenskommelse t.ex. att

har betalathyresgäst inteskall vidta rättslig åtgärdäven mot som
skalleller hyresgästorganisationenförhandlingsersättning att svara

leden uppbördenför alla i ersättningen.av

lösningGemensam

utredningens skall utredningendirektiv dir. 1997:97Enligt pröva om
för hyresgäst-införas till förhandlingsersättningdet bör rätten

tilläggsdirektiven dir. 1999:16 harorganisation. I angetts att
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förstautredaren i hand skall söka finna lösning alla påparteren som
hyresmarknaden kan ställa sig bakom. detOm visar sig inte vara

nåmöjligt sådan lösning, skall utredaren andraatt övervägaen
lämpliga åtgärder.

första fråga ställts har sålundaEn varit det möjligtär attsom om
nuvarandemed regler nå lösning organisationerna påen som

hyresmarknaden kan ställa bakom.sig En sådan lösning skulle t.ex.
innefattakunna de centrala organisationerna hyresmarknadenpåatt

träffade ramavtal eller rekommendationer förhandlings-nya omi
de enskilda hyresvärdamaersättning, och hyresgästföreningamasom

tillämpa.förutsattes Vid överläggningar med organisationerna har dock
framkommit lösning med nuvarande regelsystematt en gemensam som

detillgodoser önskemål och krav framställtshar inte möjligär attsom
finna. Utredningen har därför fått det finns behovöverväga attom av

ochändra reglerna på vilket utfonnas.börsätt ett nytt systemsom

Behovet ändring de nuvarande reglernaav en av

nuvarandeDet med förhandlingsersättning förenat medsystemet är
flera praktiska fördelar. Bl.a. det med hänsyn förhållandevistill deär
små beloppen lägenhet och år förhandlingsersättningen utgårper som
med, mycket praktisk ordning ersättningen hyraningår i ochatten
uppbärs hyresvärdama. Det innebär administrativtminimaltettav

för hyresvärdararbete och hyresgästorganisationer och få tvister vid
hyresnärrmd och domstol. Eftersom inte särskilt många hyresgäster har
begärt prövning förhandlingsersättningens storlek begärteller fåattav
lämna det kollektiva förhandlingssystemet får också hasystemet antas
i hyresgästerna.stort sett accepterats av

Samtidigt det har har fördelar,många haransetts att systemetsom
också blivit kritiserat.systemet

invändningEn bl.a. Hyresgästernas Riksförbund har framförtsom
lätt blanddet hyresgäster kan uppstå misstanke det finnsär att attom

koppling mellan förhandlingsersätmingens storlek och deten
förhandlingsresultat hyresvärden hyresgästföreningenoch i övrigtsom

dvs.har uppnått, hyresgästföreningen har "gått med påatt en
hyreshöjning harden Tätt viss förhandlingsersättning. Detmot att en

utredningensenligt uppfattning olyckligt det finns misstankeär om om
koppling.sådan Det skulle därför bra de renodladeen vara om

hyresfrågoma, såsom frågan hyrans storlek, kimde lösas vidom
förhandlingar behöva kopplas med fråganseparata utan att samman om

förhandlingsersättningen.
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En svaghet hyresgästorganisationema harinte någonär attannan
till förhandlingsersättning för det arbete derätt är tvungna attsom

lägga ned. förutsättningEn för förhandlingsersättning skall utgåatt är
nämligen det träffas förhandlingsöverenskommelse. detOmatt en

förhandingsöverenskommelseträffas det dessutom inte säkertär atten
hyresgästorganisationen får ersättning täcker allt arbeteen som som

harorganisationen lagt ned. Hyresgästorganisationen har någoninte
möjlighet på rättslig utverka klandraersättning,att väg t.ex. attgenom
förhandlingsöverenskommelsen. Eftersom det förhållandevis fåär
hyresgäster medlemmar i någon hyresgästorganisation, kanärsom
organisationerna inte heller ersättning medlemsavgift.ta ut genom

deUnder haråren ytterligare svaghet detmed nuvarandesenaste en
kommit i dagen. det träffasNär år överenskommelsesystemet ett en

förhyran lägenhet och förhandlingsersättning skallvissattom en en
ingå i hyran hyresvärden skyldig betala förhandlings-denär att

till hyresgästorganisationen.ersättningen det påföljande år inteOm
träffas förhandlingsöverenskommelsenågon oförändratutgår hyra med
belopp. Hyresgästen betalar således belopp undersamma som
föregående år till hyresvärden. Hyresvärden i sin däremot betalartur
vanligtvis inte någon del det årets hyra till hyresgästorganisationen iav
förhandlingsersättning. hyresgäst omfattas det kollektivaEn som av
förhandlingssystemet har ingen möjlighet såsom hyresgästen som-
lämnat kollektivadet förhandlingssystemet har enligt 55 § fjärde
stycket hyreslagen sin hyra sänkt med beloppatt ett motsvararsom-
förhandlingsersättningen. Det kan därför med fog hävdas näratt
förhandlingsersättningen ingår hyran,i hyresvärden aktuellt fall föri

behållerdel förhandlingsersättningen.egen
hyreslagstifmingsutredning1995 års föreslog skulledet införasatt

lagstadgad till förhandlingsersättning för hyresgästorganisationrätten
avtalslutit förhandlingsordning. Få tillstyrkteremissinstanseromsom
Bl.a.förslaget. hävdades det nuvarande förenatinteatt systemet var

med påtagliga bristernågra och de principiella betänkligheteratt som
framförtshade inte tillräckligt starka för ändraatt systemet.var

ändradesReglerna då inte se 1996/97:30 f.. Utvecklingen59prop. s.
hardärefter visat inte bara förenat med principiellaatt systemet är

Undersvagheter. de åren nämligen förhandlings-harsenaste
frånersättningen de hyresvärdamaprivata harhalverats. Dettaänmer

skett hyresgästorganisationema, enligt Hyresgästernastrots att
Riksförbund och tillfrågade hyresgästföreningar, lagt ned likaett

förhandlingsarbeteomfattande tidigare. huvudsakligaDensom
anledningen till förhandlingsersättningen har förhalverats deatt

fastigheternaprivata måste tillskrivas lågaden inflationen, intesom
skapat för förhandlingsöverenskommelserutrymme nya om
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Enligthyreshöjningar. utredningens uppfattning det lika viktigtär att
de hyresgästorganisationer sig förpåtar att ansvarasom
förhandlingsarbete ekonomiska förutsättningar det detgöra närattges

förutsättningar för hyressänkningar det förhandlasföreligger närsom
fåhyreshöjningar. kanOm hyresgästorganisationer inte ersättningom

under perioderför det arbete de enligt lag måste lägga ned dåävensom
föreligger förutsättningar för hyreshöjningar, kommer de pådet inte

kunna fullgöra invändassikt sina uppgifter. Givetvis kan detinte att att
tidsfråga inflation ochdet bara det åter föreligger höginnanär atten

sålunda finns många teckenproblemet övergående. Samtidigt detär
på, såsom påpekat,tyder Sveriges Fastighetsägareförbund har attsom

framöver Utvecklingendet kommer låg inflation.även att vara en
under de åren har sålunda på tydligt det intevisatsenaste sätt attett

finns skäl för ändra reglernabara principiella att om
förförhandlingsersättning det nödvändigtäven äratt att systemetutan

fungera framtiden. Samtliga berörda organisationer,skall kunna i
Riksförbund, Fastighets-SABO och SverigesHyresgästemas

ägareförbund, också de nuvarande bestämmelserna börattanser
vilket de har såväl framställningar till regeringenändras, påtalat i som

till utredningen.

örhandlingsersättning avgift för hyresgästenF utgör en

betraktasEnligt den nuvarande ordningen kan förhandlingsersättningen
avgift hyresgästen och kostnad förbåde förensom som en

Träffas förhandingsöverenskommelse förhandlings-hyresvärden. om
skallersättning det hur del hyran utgörstoranges av som

och förhandlingsklausul harförhandlingsersättning slopas en
fåhyresgästen hyra reducerad med beloppsinrätt att ett motsvararsom

förhandlingsersättning seden belöper på lägenheten 20 §som
hyresförhandlingslagen och fjärde hyreslagen. talar§ stycket Detta55
för ersättningen avgift för hyresgästen. För ersättningenutgöratt atten

kostnad för hyresvärden de omständigheternatalarutgör atten
hyresvärdenstorlek fastställs ochersättningens av

hyresgästorganisationen hyresförhandlingslagen och detse 20 § äratt
betalar hyresgästorganisationen.hyresvärden ersättningen tillsom

förslag bör rimligtvis grundas på antingenEtt nytt att
förhandlingsersättningen förvaltningskostnad för hyresvärdenutgör en
eller avgift för hyresgästen. förhandlingsersättningen betraktasOmen

förvaltningskostnad för dethyresvärden, kommer bl.a. attsom en
medföra hyresvärden måste betala ersättningen tillatt

dessahyresgästorganisationen för berörda lägenheter skulleäven om
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skulle hyran.outhyrda eller hyresgästerna betala Omintevara
hyresgästen, medför detbetraktas avgift förersättningen attensom

för dehyresgästorganisationen kommer få någon ersättninginte att
förhandlalägenheter kan skyldigouthyrda organisationen attsom vara

för.
förhandlings-hyreslagstiftningsutredning föreslogårs1995 att

förvaltningskostnad förskulle betraktasersättningen ensom
praktiska fördelar. innebarhyresvärden. Förslaget hade många Det att

förhade påtagitde hyresgästorganisationer sig att ansvarasom
till för det arbeteförhandlingsarbete, garanterades ersättningrätten

minimaltlade samtidigt förslaget medfördede ettner, somsom
hyresgästorganisationer.administrativt arbete för hyresvärdar och

ochdock för kraftig kritikFörslaget remissinstansemautsattes av
genomfördes inte.

utgångspunkt börtill förevarande utredningdirektivenI att enanges
enlighettill förhandlingsersättning inte konstrueras irättattvara en

lade fram.förslag års hyreslagstiftningsutredningmed det 1995som
ordning börhar denna bakgrund funnitUtredningen mot att nyen
hyresgästen.förhandlingsersättningen avgift förgrundas på utgöratt en

berörda dettaSamtliga organisationer har synsätt.accepterat
samtliga hyresgästerfråga därefter uppstårDen ärsom om vars
skall förhandlings-lägenheter omfattas förhandlingsordning betalaav

forhandlingsklausulereller endast de i sinaersättning genomsom
Utredningenhyresavtal blir bundna förhandlingsöverenskommelser.av

har denna del kommit fram till samtliga hyresgästeri att vars
omfattas skall betalalägenheter förhandlingsordningenav

förhand-förhandlingsersättning eftersom hyresgästorganisationens
lingsskyldighet omfattar samtliga lägenheter.

hyresgäst förhandlingsersättning, harvill betalaOm inteen
utanför detmöjlighet slippa det ställa sighyresgästen att attgenom

förhandlingssystemet. hyresgästenkollektiva kanDet göra attgenom
hyresavtalet inte skallträffa överenskommelse med hyresvärden attom

träffas,förhandlingsklausul. överenskommelse harinnehålla inteKan
möjlighet skall beslutahyresgästen begära hyresnämnden attatt att

förhandlingsklausul. Sedanhyresavtalet inte skall innehålla
förhandlingsklausulen förhandla påupphävts, får hyresgästenatt egen

hyresvärden.hand med

örhandlingsavgiften fastställsF ien taxa

närvarande fastställs storlekförhandlingsersättningensFör av
och Enligt dethyresvärden hyresgästorganisationen tillsammans.
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föreslås, skall betraktasersättningen avgift försystem som nu som en
hyresgästen. Hyresvärdama bör då inflytandeinte något överges
ersättningens storlek. alternativEtt då hyresgästorganisationenär att
får höghur avgiften skall för det arbete den lägger ned.ange vara som

kan samtidigt bortses frånDet inte det finns flera omständigheteratt
för offentligrättsligtalar avgiften. sådanstyrning En är attensom av

hyresgästorganisationen reglerna i hyresförhandlingslagen hargenom
ställningfått har offentligrättsliga drag; den har gettsen som

behörighet och skyldighet företräda hyresgäster inte äratt som
medlemmar i organisationen eller lämnat fullmaktnågon tillsom
organisationen. Vidare tillåts högst hyresgästorganisation hus atten per
träffa avtal med hyresvärden förhandlingsordning. En är attom arman
hyreslagstiftningen social skyddslagstiftning. börHyresgästernaär en

tillförsälcrasockså rättsskydd, vilket innebär det bör finnasett att
någon form möjlighet till offentlig kontroll storlek.ersättningensav av

Ytterligare aspekt måste beaktas det mycket antalär storaen som
förhandlingsersättningar kommer önskemåloch detatt tas utsom om

beträffandeenhetlighet ersättningamas storlek finns.som
Utredningen har bakgrund det antalet hyresgästermot storaav som

omfattas det kollektiva förhandlingssystemet och kraven påav
enhetlighet och rättssäkerhet funnit det lämpliga äratt mest att
förhandlingsersättningens storlek fastställs i regeringen ellertaxaen av

myndighetnågon regeringen Avgiften blir härigenomutser.av som
enhetlig hela landet.i finns då anledning ha kvarDet inte denatt
nuvarande möjligheten för hyresgäst få skälighetersättningensatt

särskildprövad i ordning se hyresförhandlingslagen. Samtliga22 §
utredningens har godtagit lösning.dennaexperter

Utredningen vill i sammanhanget finnspeka på det redan idagatt
regler avgifteroch för verksamheter skilda slag. T.ex.taxorom av

förordningenföreskrivs i 1981:1057 ersättning förom
inkassokostnader hur avgifthög får itas utm.m. som
inkassoverksamhet för skriftlig betalningspåminnelse, krav samt
upprättande amorteringsplan. exempelEtt på sådanannatav
lagstiftning återfinns förordningen 1978:313i förtaxaom
yrkesmässig bostadsfönnedling.

Ersättningen skall täcka hyresgästorganisationens kostnader för
förhandlingsarbete enligt hyresförhandlingslagen. Därmed inteavses
enbart kostnader för själva förhandlingstillfállena kostnaderävenutan
för förberedelsearbete,bl.a. uppföljning träffade överenskommelserav

förhandlingsberedskap.och
Ersättningen bör fastställas till lägenhetvisst belopp ochett per

kalenderår. Detta belopp bör årligenjusteras med hänsyn till den
allmänna prisutvecklingen. bör däremotHänsyn till detinte tas att
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underförhandlingsarbeteomfattandebedrivas änår måstevissa ett mer
densådan nivåligga påmåste överår. Ersättningenandra att enen

ned.läggstäcker det arbetetidlängre som

förhandlingsersättningenUppbörden av

kunnat sigharinteorganisationernaegentliga frågaendaDen enasom
skall regleras.förhandlingsersättningenuppbördenhurär avom

alternativ.flera olikahar härUtredningen övervägt
förstårhyresgästorganisationenhuvudalternativetDet är attena

förutsätterlösningenDenförhandlingsersättningen. attuppbörden av
vilkahyresgästorganisationenunderrättarlöpandehyresvärden om

förhandlings-omfattaslägenheterhyr dehyresgäster avsomsom
ordningen.

dethuvudalternativetandra ärdetUtgångspunkten i är att
förhandlingsersättningen.uppbördenförhyresvärden avsom svarar

med hyrantillsammansförhandlingsersättningenuppbäraskall dåHan
hyresgästorganisationen ochden tillkvartal redovisaoch gång peren

betalat den.harvilka hyresgäster intesamtidigt somange
kan stödja detdethar förklaratFastighetsägareförbundSveriges att

ochRiksförbund SABOmedan Hyresgästemasförsta alternativet
följandeharalternativVid valetdet andra alternativet.accepterat av

överväganden gjorts.
förslag,enligt utredningensförhandlingsersättningen,Eftersom

ersättninghyresgästorganisationentillhyresgästenskall betalas somav
medförhandlingariföreträder hyresgästenför organisationenatt

utgångspunktnaturligprincipiella skälkan dethyresvärden vara enav
Samtidigtuppbörden.förocksåhyresgästorganisationenatt svarar

förhandlingsersättningenuppbördenhålla i minnetmåste att avman
medjämförasFastighetsägareförbundsåsom Sveriges görkaninte --

förening.ideellmedlemsavgift ivanliguppbörden enav en
och viljanfrivilligheltföreningtill sådan attAnslutningen ären

medlemsavgiftenuppbördengod varföravgiften måstebetala avvara
helt annorlundaförhålla sigarbete. torderinga Detinnebäratorde ett

harHyresgästorganisationenförhandlingsersättning.uppbördenmed av
lägenheterför samtligaförhandlalagreglerad skyldighet att somen

för sådanaoch såledesförhandlingsordningenomfattas ävenav
hälftenMindreorganisationen.medlemmar iinte änhyresgäster ärsom

medlemmar.förförhandlarorganisationen ärde hyresgäster somav
otänkbartideologiska skäldethyresgäster kan attmångaFör varaav

har någrade intesamtidigthyresgästorganisationenmedlem i somvara
iorganisationenföreträdaslåta siginvändningar mot att av
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hyresförhandlingar med hyresvärden. Det således uppenbartär detatt
föreligger principiella skillnader mellan medlemsavgift i ideellen
förening och förhandlingsersättning. liggerDet vidare i sakens natur att
uppbörden förhandlingsersättningen kräver betydligtav störreen
administrativ kapacitet uppbörd medlemsavgiftenän i ideellav en
förening.

kanDet också finnas principiella skäl talar för föratt ansvaretsom
uppbörden förhandlingsersättningen bör delas mellan hyresvärdenav
och hyresgästorganisationen. Till börja med kan konstaterasatt att
organisationen inte uppbär någon ersättning för förhandlingsarbetesitt
beträffande outhyrda lägenheter. Härtill kommer det kollektivaatt
förhandlingssystemet omvittnat innebär fördelar barainte för
hyresgästerna för hyresvärdarna.ävenutan Det måste således för en
hyresvärd innebära besparingar arbete och kostnaderstora slippaattav
förhandla enskilt med kanske hundratal hyresgästerett t.ex.om
hyreshöjning.

emellertidDet framförär allt praktiska och ekonomiska skäl som
måste vilket de alternativenavgöra två skall föreslås.av som
Utredningen vill här framföra följande.

hyresgästorganisationEn företräder hyresgäst endast så längeen
hyresforhållandet gäller. Det med hänsyn härtill lämpligtärsom att

uppbörd hyra och förhandlingsersättning perioder. Omav avser samma
hyresvärden skall uppbära förhandlingsersättningen kan det ske
samtidigt hyran uppbärs, i regel månatligen förskott.i Om å andrasom
sidan hyresgästorganisationen skulle för uppbörden måste densvara
fönnodligen, på grund ersättningsbeloppets ringa storlek iav
förhållande till kostnaderna för vid varje tillfälle uppbära den,att
uppbäras årsvis. Om emellertid förhandlingsersättningen uppbärs
årsvis förskotti och hyresgästen flyttar under året måste del av
ersättningen återbetalas till hyresgästen. Detta torde innebära ett
administrativt merarbete i inte acceptabel omfattning. Det såledesär
från såväl praktisk ekonomisk synpunkt föredraattsom att
förhandlingsersättningen uppbärs tillsammans med hyran.

Hyresvärdama har idag fungerande för uppbära hyranett system att
för aktuella lägenheter. Det merarbete eller den merkostnad detsom
skulle medföra inom dettaatt uppbäraävensystem
förhandlingsersättning måste betraktas deti försumbar.närmastesom
Kostnaderna för redovisa ersättningen måste ocksåatt bli marginell.

idagDet cirka 1,5 miljonerär lägenheter omfattassom av
förhandlingsordning. Om uppbörden förhandlingsersättningenav
skulle läggas på hyresgästorganisationen måste den bygga upp en
motsvarande administration för detta, innefattande registrering av
hyresgäster, avisering ersättning, bokföring betald ersättning,av av
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kravrutiner kostsam,En sådan organisation torde bli särskiltm.m. om
kostnaderna i förhandlingsersättningensrelation till storlek. Deses
ökade kostnaderna för hyresgästorganisationen ofrånkomligenkommer

hyresgästernadrabba form högre förhandlingsersättning.iatt av
hänsyn tillMed det antalet lägenheter omfattasstora som av

förhandlingsordning det utformasvikt såär stor att ett system attav
i möjligatvister utsträckning undviks. femOmstörsta t.ex. procent av

hyresgästerna skulle förhandlingsersättningunderlåta betala skulleatt
det kunna medföra 000 tvister vid domstol hyresnämnd.75 ochnya

förhandlingsersättningenOm uppbärs hyresvärden tillsammans medav
hyran, vanligtvis månadvis förskott,i finns förutsättningar för systemet

fungera. En hyresgäst inte längre vill betalaatt som
förhandlingsersättning kan träffa avtal med hyresvärden hansattom
lägenhet inte skall omfattas förhandlingsordning. Omav
förhandlingsersättningen stället skulle uppbäras hyresgäst-i av
organisationen måste uppbörden kostnadsskäl ske årsvis.av
Utredningen dettai betydligt risk för framtida tvister,störresystemser
b1.a. rörande krav på betalning ochersättningen lägenheter inteattav
skall omfattas det kollektiva forhandlingssystemet som framgårav
nedan föreslår utredningen hyresgästorganisationen behörighetatt ges

ansöka lägenhet skallinte omfattasatt attom en av
förhandlingsordning hyresgästen inte har betalatom
förhandlingsersättningen.

Sammanfattningsvis finner således utredningen det praktiskaatt av
och ekonomiska skäl det lämpliga hyresvärden förär mest att svarar
uppbörden förhandlingsersättningen principiella skäl intesamt attav
heller häremot.talar Utredningen förslår därför sådantett system.

Vilka åtgärder skall då hyresvärd vidta för uppbäraatten
förhandlingsersättningen Varken enligt hyresförhand-hyreslagen eller
lingslagen har hyresvärden någon skyldighet hyran.avisera Någonatt

skyldighetsådan eller skyldighet avisera förhandlings-atten
börersättningen inte heller införas. Utgångspunkten bör i stället vara

åtgärderde hyresvärden vidtar förmåsyfte hyresgästeniatt att attsom
hyran skallbetala omfatta förhandlingsersättningen. hyresvärdarnaOm

delar eller bankgiroavier kan användas för betalningut post- som av
förhandlingsersättningenhyra skall med dessa. hyresvärdenpå Omtas

hyranavisera anslag förhandlings-i trappuppgång skallgenom
dåersättningen Hyresvärdarna skall däremot inte behövaanges.

några rutiner för uppbära förhandlingsersättningen.upprätta attnya
hyresgästernaFör skall åsamkas så få kostnaderatt extra som

möjlighet måste hyresvärdarna uppbära förhandlingsersättningen
tillsammans med hyran. och förhandlingsersättningen skallHyran
sålunda betalas in på konto hyresgästenoch skall inte behövasamma
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Förhandlingsersättningendubbla för betalningen.använda avier
till betalning hyran.förfaller samtidigt som

storlek påregel förhandlingsersättningensNågon att angesom
uppställs inte,hyresvärden tillställer hyresgästenhyresavi ävensom

hyresvärden informeraskallönskvärt så sker.det Däremotär attom
ellerhyresavtalet påförhandlingsersättningen ihyresgästen annatom

liknande regel finns i dehyresavin.vilket kan ske på Enlämpligt sätt,
hyresförhand-bestämmelserna andra stycketnuvarande se 19 §

lingslagen. -
förhandlingsersättningenunderlåta betalahyresgästen skulleOm att

behöva vidta.åtgärder hyresvärden skallfrågan vilkauppstår som
bör gälla.redovisatsprincipUtredningen att ovananser somsamma

förhandlings-betalningspåminnelse börhyresvärden skickarOm en
underlåtahyresgästen enbartmed den. Skulleersättningen på atttas

hyresvärden intebehöverförhandlingsersättningen inte hyranbetala --
tillmed redovisningenytterligare kan nöja iåtgärd sigvidta attutan

har betalathyresgästen intehyresgästorganisationen attange
ersättningen.

underlåtenhet betalamed anledningRättsliga åtgärder attav
hyresgästorganisationen.skall vidtas Innanförhandlingsersättning av

skriftligt krav.tillställasrättslig åtgärd vidtas, brukar gäldenären etten
åtgärd vidtasrättslig inteinkassolagen 1974:182 får§Enligt 6 en
inkassolagen ochgäldenären tillställts lcrav §har i 5förrän som avses

vadfinns bestämmelserangivna tiden löpt §den kravet I 5i ettut. om
skälig tid inomskallskall ha för innehåll. kravet vissIkrav anges

han hareller anmälagäldenären betala frivilligtvilken har att om
sambandsålundainvändning harkravet. Kravetnågon näraettmot

utfärdaslämpligt kraveträttsliga och detmed den åtgärden är att av
bakgrundvidtar åtgärden. dennaden rättsliga Motden ansersom

krav avseendeskallhyresgästorganisationenutredningen upprättaatt
förhandlingsersättning.

förhand-redovisaHyresvärden skall till hyresgästorganisationen
uppfattningEnligt utredningenslingsersättning han mottagit.harsom

Samtidigtkvartal.räcka sker gångbör det så somperom en
hyresvärden ocksåredovisar uppburna medel måstehyresvärden ange

har betalat ersättningen.vilka hyresgäster intesom
information frånfåtthyresgästorganisationen harSedan

fårhar betalat ersättningen,hyresgäst intehyresvärden attom en
skall vidta.åtgärder denställning till vilkaorganisationen ta som

inkassolagen.lcravbrev enligt §kan då skicka 5Organisationen t.ex. ett
dennesbör samtidigt upplysa hyresgästenHyresgästorganisationen om

träffaforhandlingssystemetträda det kollektiva atträtt att genomur
ansökadetta elleröverenskommelse med hyresvärden attgenomom
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betala, kanskulleintevid hyresnämnden. Om hyresgästendetom
domstol hyresgästen.vidtalanhyresgästorganisationen väcka mot

vidbefogenhetocksåHyresgästorganisationen bör attges
intehyresgästenskall beslutasansöka dethyresnämnden attattom

förhandlingssystemet.kollektivaskall omfattas detlängre av
skyldigförslagutredningenshyresvärden enligt attärEftersom var

han harförhandlingsersätmingdenmånad redovisatredje som
hyresgästorganisa-förhandlingsersättningenkommermottagit, som

till någrauppgåhyresvärden inte störreinnestående hoshartionen att
regelbehovfinnasknappast någottorde därmedbelopp. Det omav en

sådanavskild. Enförhandlingsersätminghållahyresvärden skallatt
obetydligthyresvärdarna intedessutom förorsakaskulleregel ett

funnitbakgrunddennaharUtredningen attmerarbete. mot
törhandlingsersätmingenhållabör åläggashyresvärdarna inte att

avskild.
hyresvärdarnaskall fungeraförvikt attDet systemetär attav

till hyresgäst-redovisar denochförhandlingsersättningenuppbär
bestämmelsernadärförföreslårUtredningenorganisationema. att om

skadeståndssanktioneras.detta
uppbärasskallförhandlingsersättningenBestämmelserna att avom

bördispositiv. Detbörtillsammans med hyranhyresvärden vara
hyresgästorganisationenochför hyresvärdenmöjlighetsålunda finnas

hyresgästorganisa-förhandlingsöverenskommelseträffa attatt om
hyresvärdenellerförhandlingsersätmingenskall uppbära atttionen

Vidarebetala.förmå hyresgästenförrättsliga åtgärderskall vidta attatt
förhandlings-hållahyresvärden skallavtalasdetkan attt.ex. om
förhandlings-redovisaskallvärdenavskild ellerersättningen att

tidpunkteller vidpå angetts.änersättningen sättannat nysssomannan
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Kostnader ikraftträdandeoch4

Kostnader

förslag skyldighet forUtredningens det skall införasattom en
medför deförhandlingsersättning,hyresgäst betala attatt

förhandlingsordninghyresgästorganisationer har slutit avtalsom om
intäkt form förhandlings-kommer tillförsälqas årlig iatt en av

heltStorleken den totala naturligtersättning. ersättningen ärav
beroende vilket belopp förhandlingsersättningen fastställs tillav som

hur många lägenheter omfattas förhandlingsordning.och som av
Förslaget kommer emellertid enligt utredningens bedömning att

förhand-medföra hyresgästorganisationema får något högreatt en
ochlingsersättning vad de erhållit under innevarande år år 1998.än

hyresvärdarnas begränsade ekonomiskaFör del får förslaget endast
hyresvärdarnaföljder. arbete uppstår aviserarDet närextra som

förhandlingsersättningen tillsammans med hyran, måste antas vara
försumbart. för fyra gånger år tillKostnaderna att per

betala förhandlingsersättning harhyresgästorganisation den som
uppburits har betalatoch samtidigt redovisa vilka hyresgäster intesom

sammanhangetmåste också begränsade. bör iersättningen, Detvara
enligt brukar förhandlings-den nuvarande ordningenpåpekas att

beräknas lägenheter omfattaspå samtligaersättning som av
förhandlingsordning hyresvärdarna då skyldiga betala denoch är attatt

uthyrda ellerlägenheterna har varitavtalade ersättningen inteäven om
förslagdessa har betalat hyran. Med utredningenshyresgästerna i inte

hyresvärdarnafår inte denna kostnad.
hyresgäster betalar för närvarande förhandlingsersättningMånga

förhandlingsersättninghyran. Utredningens förslag innebär attgenom
skall med hyran.hyran skall betalas tillsammansinte längâe ingå i utan

betalaförhandlingsersättning hyresgästerna kommerDen attsom
den förmed hyran, torde huvudsaktillsammans i motsvarar som
betalarnärvarande ingår hyran. de hyresgäster någoni För intesom

förhandlingsersättning, lägenheter omfattas av enmen vars
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kostnadförhandlingsordning, kommer motsvararsomen
anförtsförhandlingsersättningen uppkomma. tidigare måsteSomatt

rimligt de låter företrädasdet hyresgäster sigatt avanses som som en
hyresgäst harhyresgästorganisation betalar för denna tjänst. Varje

förhand-lagstadgad träda det kollektivaockså rätt atten ur
slippa föroch därigenom kostnaden denna tjänst.lingssystemet att

förslag till ökat antalUtredningens kan förväntas leda någotett
domstolar lär bli förhållande-vid och hyresnämnder. Tvistematvister

okomplicerade. för bli begränsadeKostnaderna dessa torde sålundavis
täckas befintliga anslag.och får berörda myndighetersgenom

Ikraftträdande

Riksförbund och i utredningen harSABO:sHyresgästernas experter
angeläget förslaget leda lagstiftning såframhållit det kan tilläratt att

skall trädamöjligt. ha föreslagit bestämmelserna iDesnart attsom
beredningsarbete skallkraft den l januari sedvanligt2000. Om ett

vidtas finns emellertid någon möjlighet bestämmelserna kaninte att
träda kraft vid årsskiftet. också nödvändigti Det är att
hyresmarknadens hinner efter de bestämmelserna.inrätta sigparter nya

fastighetsägare före det bestämmelserna träder i kraftmåsteT.ex. att
beställa, trycka dela inkluderarhinna och hyresavierutupp somnya

möjlighetförhandlingsersättning. Utredningen därför ingen attser
tidigare aprilföreslå tidpunkt för ikraftträdande den 2000.länen
särskilda Övergångsbestämmelser föreslåsNågra inte.

finnsnärvarande mängd olikaFör typeren av
förhandlingsöverenskommelser förhandlingsersättning. Enligt vissaom

förhandlingsersättningen tillingår hyran och betalas löpandei ut
hyresgästorganisationen. fall förhandlingsersättningenI andra ingår i

betalas endasthyran, inte löpande närut utanmen
förhandingsöverenskommelsen träffades. finns också fleraDet
förhandlingsöverenskommelser hyra saknar bestämmelserom som om
förhandlingsersättning. bestämmelsernaEnligt de harnya

enligt denhyresgästorganisation till förhandlingsersättningrätt taxa
eller detregeringen myndighet föreskriver. finns äldreOmsom annan

förhandingsöverenskommelser förhandlingsersättning ingår iattom
hyran, torde det lämpligaste beroende på innehålldessaattvara - -
förhandlas i avvaktan på de bestämmelserna träder i kraft.attom nya
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Författningskommentar5

iändringlagtillFörslaget5.1 om

1978:304hyresförhandlingslagen

Allmänt

skalltill detframkommitutredningenhar attavsnittframgår 3Som av
hyresgästorganisationförförhandlingsersättningtillinföras rätt somen

nuvarandeförhandlingsordning. Denhyresvärdavtal medslutithar om
fårförhandlingsöverenskommelsedet islår fast20 att ensom

upphävsförhandlingsersättning,skall ingåi hyranbestämmas att
därför.

förs in iförhandlingsersättning trebestämmelsernaDe nyaomnya
rubrik.införs§25§§. Föreparagrafer, 25 a-25 en nyac

2a§

kanhyresnämndenbestämmelserinförsparagrafen, attI är omsom ny,
hyresavtal inteförordnahyresgästorganisation ettattansökanpå enav

förhandlingsklausul.innehållaskalllängre
behörigskallhyresgästorganisationförförutsättningEn att varaen

förhandlingsordningavtalhar slutitorganisationenansöka, är att omatt
lägenheten.berördaomfattar densom

tillansökaninlämnarhyresgästorganisationenInnan en
möjlighetdennes attupplyst hyresgästenhyresnärrmden, bör den ha om

hyresvärden.medavtalförhandlingssystemetutanförställa sig genom
yrkasdetansökan attbör iHyresgästorganisationen attange

syftet medochtörhandlingsklausulinnehålla atthyresavtalet skallinte
förhandlingsordningen.omfattasskalllägenheten inteansökan är att av
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Eftersom förhandlingsklausul delutgör avtal mellanetten en av
hyresgästen och hyresvärden, måste såväl hyresgästen hyresvärdensom
betraktas till hyresgästorganisationen.motparter Om lägenhetsom en
omfattas förhandlingsordning, det berörda hyresavtalet aldrigav men

innehållithar någon förhandlingsklausul, bör likväl hyresgästen och
hyresvärden om hyresavtalet har innehållitmotparteranses som
förhandlingsklausul, denna har upphävts avtal mellanettmen genom
hyresgästen och hyresvärden eller beslut hyresnämnden,ettgenom av
omfattas lägenheten enligt 3 § inte förhandlingsordningen.av

Nämnden skall bifalla hyresgästorganisationens ansökan detom
särskildafinns skäl. Som framgår avsnitt syftet3 medärav

bestämmelsen hyresgästorganisation skall ha sanktion vidtaatt atten
hyresgäst betala förhandlingsersättningen.mot vägrar Omatten som

hyresgästorganisationen visar hyresgästen harinte betalt förfallenatt
förhandlingsersättning, skall ansökan sålunda bifallas dettrots att är
fråga ringa belopp. Skulle hyresgästorganisationen på rättsligettom

ha utverkat betalning och det såledesväg inte längre finns någon
obetald förhandlingsersättning, torde det i allmänhet föreliggainte skäl

bifalla ansökan.att
Som framgår b25 skall hyresvärden för hyresgäst-av

organisationens räkning uppbära förhandlingsersättningen tillsammans
med hyran. Om hyresgästens underlåtenhet betala berorersättningenatt

hyresvärdenpå inte har fullgjort vad åligger honomatt enligtsom
b25 bör hyresgästen få visst rådrum betala ersättningen innanatt

ärendet Betalar hyresgästenavgörs. ersättningen innan ärendet avgörs,
saknas skäl bifalla hyresgästorganisationens ansökan.att

Sedan hyresnämnden bifallit ansökan, omfattas den berörda
lägenheten inte längre förhandlingsordningen. beslutEtt sådant fårav
enligt tredje3 § stycket börja gälla tidigast hyresförhållandet harnär

månader i följd.varat tre

22§

framgårSom den allmänna motiveringen avsnitt 3 föreslås attav
förhandlingsersättningen fastställs regeringen eller myndighetav av

regeringen Något behov få skälighetenutser. ersättningenattsom av av
prövad i särskild ordning finns inte. Den nuvarande bestämmelsen i
andra stycket, skäligheten kan i särskilt ärende vidatt prövas ettom
hyresnämnden, upphävs följaktligen.
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25a§

I paragrafen, införs bestämmelserär skall betalasom ny, om vem som
förhandlingsersättning och hur förhandlingsersättningens storlekom
skall bestämmas. Vidare införs bestämmelser förhandlings-närom

förfallerersättningen till betalning.
första stycketI hyresgäst skall, hyresgästens lägenhetattanges om

omfattas förhandlingsordning, betala ersättning förav en
hyresgästorganisationens förhandlingsarbete. I 3 § vilkaanges
lägenheter omfattas förhandlingsordning. Hyresgästsom av vars
lägenhet omfattas förhandlingsordning, har sålunda skyldighet attav
betala förhandlingsersättning. Har flera hyrt lägenhetenpersoner

de solidariskt för betalningengemensamt, ersättningen.svarar av
Make eller maka eller sambo bor i lägenheten inte harsom men som

del hyresrätten,i liksom andrahandshyresgäst, har inte någon
skyldighet betala förhandlingsersättning.att

andra stycketI förhandlingsersättningen utgår med beloppattanges
regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer.utsersom som

Regeringen eller myndighet får i förordning eller föreskrift fastställa
förhandlingsersättningens storlek. Som framgår avsnitt förordar3av
utredningen förhandlingsersättningen fastställs för kalenderåratt med
visst belopp lägenhet.per

örhandlingsersättningenF skall bestämmas till belopp täckerett som
hyresgästorganisationens kostnader för förhandlingsarbete enligt
hyresförhandlingslagen se första stycket. Med "förhandlingsarbete"

inte enbart det arbete organisationen lägger ned vid självaavses som
förhandlingstillfállena exempelvis förberedelseåtgärder,ävenutan
arbete med information och uppföljning träffade överenskommelser,av
besiktningar arbete med administrativasamt ochsystem
förhandlingsberedskap krävs organisationen enligtsom av
hyresförhandlingslagen.

ersättningenNär bestäms skall hänsyn inte till det under dettas att
år ersättningen kan förväntas komma bedrivasattsom ettavser, mer
omfattande eller mindre omfattande förhandlingsarbete vad harän som
skett under föregående år. Ersättningen bör i stället bestämmas på iett
sådant den under längre tidsperiodsätt medatt och nedgångaren upp--
i förhandlingsarbetemängden organisationen rimlig ersättning.ger en-

tordeDet följa allmänna civilrättsliga regler attav en
hyresgästorganisation alltid har möjlighet begära lägre ersättningatt en

den fastställtsän regeringen eller myndighet regeringensom av som
bestämmer.

tredje stycketI föreskrivs förhandlingsersättningen förfaller tillatt
betalning samtidigt hyran för lägenheten. hyranOm försom en
lägenhet skall betalas månadsvis i förskott, skall även
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tolftedelförskott.månadsvis i Enbetalasförhandlingsersättningen av
skallkalenderåret, dåfastställts förharförhandlingsersättningden som

detstycket ocksåmånadsskifte. Iinför varje attutkrävas genomanges
förhandlings-bestämmasförhandlingsöverenskommelse kan atten

tidpunkt. kanT.ex.betalning vidförfalla tillskallersättningen annan
kalenderårför visstförhandlingsersättningenhelaavtalas ettdet att

ersättningeninleds ellerkalenderåretförfalla till betalning attskall när
året.vid utgångenförfalla till betalningskall av

25b§

förhandlingsersättningen.uppbördenreglerarParagrafen, är avsom ny,
3.avsnittallmänna motiveringenbehandlats denhar iFrågan

för hyresgäst-skallhyresvärdenstycketförstaI attanges
tillsammansförhandlingsersättningenuppbäraräkningorganisations

med hyran.
uppbördenmedverka iskyldighetHyresvärden har alltså att aven

förhandlingsersättningen.
skallförhandlingsersättningenföreskrivahar valtUtredningen attatt

förhyran"samtidigtochmed hyran intetillsammansuppbäras som
skall uppbärasinteförhandlingsersättningenhyran ochmarkera attatt

förhandlings-ochhyrasålundaHyresvärden måste emottaseparat.
betalabehövaskall intehyresgästernakontopåersättning samma -

transfereringsavgifter.dubbla
vidtarhyresvärdende åtgärder,harVidare attangetts somsom

enligtkravdock intebetala hyran,förmå hyresgästentillsyftar attatt
omfattaskallåtgärder,eller rättsligainkassolagen 1974:739 även5 §

ellerpostgiro-hyresvärden delarOmförhandlingsersättningen". ut
hyran,betalning måsteförbankgiroblanketter till hyresgästerna av

hyresvärdendessa. Ommed isålundaförhandlingsersättningen tas
anslag ihyran påhyresgästernainformerar sätt,annat t.ex. genomom

samtidigt.skall förhandlingsersättningentrappuppgång, anges
hyra ochskyldighet aviserahar någonHyresvärden inte att

sådan skyldighet.bestämmelsen medför inte
hyresvärdenförfallen hyra, brukarbetalatharhyresgäst inteOm en

anförs ipåminnelse. Somformnågontillställa hyresgästenvanligen av
samtligautgångspunktenavsnitt 3motiveringenallmänna attden är

betalahyresgästenförmåvidtar i syftehyresvärdenåtgärder attattsom
hyresvärden inteochomfatta förhandlingsersättningenskallhyran att

förhandlings-uppbäraföråtgärdervidta någrabehöver attextra
tillställa hyresgästenSkulle hyresvärdenersättningen. en

förhandlings-följaktligenskallhyran,betalningsanmaning om
inte harhyresgästenförutsättningden undermed iersättningen atttas
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förhandlingsersättningen.betalat Om hyresgästen endast har betalat
hyran inte förhandlingsersättningen behöver hyresvärdenmen- -
däremot inte vidta någon åtgärd för uppbära förhandlingsersättning.att

Hyresvärden saknar behörighet vidta rättsliga åtgärderatt
beträffande förhandlingsersättningen. skall hellerHan inte medta
förhandlingsersättningen i krav enligt inkassolagens bestämmelser.ett
Givetvis finns det hindraringet hyresvärden avtal medattsom genom
hyresgästorganisationen åtar sig för krav och rättsligaävenatt svara
åtgärder inkassolagensl974:l82 bestämmelser dock iakttas,måste

innebärvilket hyresvärd måste enligt i den lagen ha tillstånd2 §att av
Datainspektionen för på hand få driva förhandlings-inatt egen
ersättning.

särskild fråga kanEn uppkomma gäller hur hyresvärden skallsom
avräkna betalning hyresgästen endast delgör motsvararen som som en

hyran och förhandlingsersättningen. första hand skall dåI inteav om-
har avtalats gäldenärens anvisning beloppethur skaannat om-

avräknas beaktas se Tiberg, Fordringsrätt, uppl., 45 och5 s.
Tillämpningen inkassolagen, Allmänna råd 35av s. av
Datainspektionen. hyresgästenOm inte har vad betalningenangett

beloppet hyran, kan hyresvärden utgå frånmotsvarar attavser men
betalningen hyran och avräkna den på hyran seavser a.a. av
Datainspektionen. Om betalningen uppgår till lägre belopp änett
hyran hyresgästenoch inte vad den detfinns med hänsynangett avser,
till hyreslagstiftningens sociala skyddskaraktär, skäl talar för attsom
hyresvärden ändå bör avräkna beloppet hyran. säkerFör påmot att vara
hur avräkningen i detta fall skall utföras hyresvärdenkan fråga
hyresgästen det eller underrätta denne betalningen avräknasattom om

hyran.mot
detFör inte skall behöva diskussionuppstå vadatt om en

oidentifierbar inbetalning kan hyresvärden och hyresgäst-avser,
organisationen i förhandlingsöverenskommelse bestämma huren
avräkningen skall utföras.

andra stycketI har hyresvärden behöver hållainteangetts att
förhandlingsersättningen avskild från sina tillgångar.övriga
Bestämmelsen omfattar all förhandlingsersättning gäldenären harsom

ochmottagit undantag från inkassolagenutgör 10 § 1974:182,ett som
tillämpbarkan på medel hyresvärden har inkasserat.vara som

Tredje stycket reglerar hur hyresvärden skall redovisa
förhandlingsersättningen. Hyresvärden skall månad eftersenast en
utgången varje kvartal, till hyresgästorganisationen betala denav
förhandlingsersättning han har under kvartalet.mottagit Medsom
kvartal fjärdedels år eller normalt månaderna januari-mars, april-avses

finnsjuni Det möjlighet avtala redovisningen skall skeatt attosv. om
med andra intervaller se fjärde stycket.
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redovisastycket också vilkaHyresvärden skall enligt tredje
kvartalet.betalat ersättningen underinte har Dethyresgäster ärsom

omfattaslägenhetendast de hyresgästergivetvis avvars
skallförhandlingsordningen hyresvärden uppge.som

belöperbetalat den förhandlingsersättninghyresgäst harOm somen
redovisning förhar lämnatkvartal efter det hyresvärdenpå visst attett

samband medredovisa ersättningen ifår hyresvärdenkvartalet, nästa
kvartalsredovisning.

förhandlings-fårjjärde stycket iI parternaattanges
forsta-bestämmelserna iavvikelse frånöverenskommelse avtala om

skallhyresgästorganisationdet avtalasstyckena. kantredje T.ex. attom
träffamöjligtocksåför uppbörden. Det är attsvara

hyresvärdens redovisningförhandlingsöverenskommelse att t.ex.om
tidpunkteller vidtredje stycket skall ske påenligt änsättannat annan

där.som anges

25c§

bestämmelseparagrafen, har intagitsI attär omensom ny,
underrätta hyresgästskyldighyresvärden är att om

hyresvärden ikanstorlek.förhandlingsersättningens Detta göra
trappuppgånghyresvärden ieller på kanhyresavtalet T.ex.sätt.annat

storlek elleranslag förhandlingsersättningenssätta angeomupp
avseende ochhyrastorlek de avierförhandlingsersättningens i

delar till hyresgästerna.förhandlingsersättning han utsom
kanförhandlingsöverenskommelseBestämmelsen dispositiv. Iär en

hyresgästernaunderrättaavtalas hyresvärden inte behöversålunda att
torde endastöverenskommelserförhandlingsersättningen. Sådanaom
åtagithar sigträffas de fall då hyresgästorganisationenkomma i attatt

förhandlingsersättningen.för alla led i uppbörden avsvara

§26

skadestånds-tredje styckenaBestämmelserna första ochi 25 b §
sanktioneras.

Ikraftträdande

kraft aprilbestämmelserna träder i den l 2000.De nya
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ändring iFörslaget till lag5.2 om

jordabalken

§kap. 5512

fjärdeEnligthyrans storlek.paragrafen finns bestämmelserI om
beloppsänkt medfå hyranhar hyresgästenstycket etträtt att som

förhandlingsklausul iförhandlingsersättningen, ettmotsvarar enom
hyran enligtiförhandlingsersättningslopas och det ingårhyresavtal

enligt denskallFörhandlingsersättninghyresförhandlingslagen.20§
stycket upphävsFjärdeföreslås, inte ingå i hyran.ordning som nunya

därför.
styckeföregående itillhänvisningstycket ändrasI sjätte etten

Ändringen stycketfjärdedet nuvarandeföljdparagrafen. är atten av
upphävs.
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5.3 Förslaget till lag ändring i lagenom

1973: 188 arrendenämnder ochom

hyresnämnder

4§

paragrafen hyresnämndens uppgifter. första stycketI införsI 5anges a
föreskrift hyresnämndens behörighet tvistprövaattomen om

upphävande förhandlingsklausul enligt hyresförhand-2 §av a
lingslagen.
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Särskilda yttranden

Per-Åke ErikssonyttrandeSärskilt av

årligenmiljoner100betydligtHyresgäströrelsen inkasserar änmer --
inteförhandlingsersättningenOrsaken tillförhandlingsersättning.i att

låterutredningendentidigareomfattning intehar är somsamma som
enkelt denheltorsakenfaktiskahyresgästföreningarna Den ärange.

påkallatintehyresvärdarprivatainflationen,låga gör attsom
utförabehövtdärmed intehyresgästföreningamaochförhandlingar att

vill haändåhyresgäströrelsenförhandlingsarbete. Närnågot pengar,nu
ersättninghyresgästorganisationens görsutgångspunktenmåste attvara
utredningenföreslårställethyresgästsidan.enbart för Itill fråga atten

Hyres-organisationer,tvåmellanöverenskommelsefrivilligen
varandra,medsymbiosiRiksförbund och leverSABO,gästemas som

bådadeföretagdeskall privatapåtvingasmed lag som
uppfattningEnligt minolika medel. ärmedmotverkarorganisationerna

ochskall aviserafastighetsföretag tvingasprivatadet orimligt ageraatt
föreslås.hyresgäströrelsen på detfogde sätt som

frånlagreglerad ersättningför fåorganisation ivrarDen att ensom
uppbörd. Enochinformationförbör också sitthyresgästerna ta ansvar

helaihelstidrottsföreningklarar vilken litensak rimtsådan omsom
finnssådan kompetens,harhyresgästföreningamaintelandet. Om

åläggasinte änFastighetsföretagen kanköpa. annattjänsten ansvaratt
omfattaslägenheterde hyresgäster,informera avatt varsom

förhandlingsordningen.
problemegentligapå någrahar inte visatHyresgästorganisationen

huvudsakdet isjälva visathar ärin ersättningen. Deför dem attatt ta
5-10 krför inkasserakostnadsfråga kr avisering13 attca peren -

uppbörden,förskallförslaget. fastighetsägarenOm ändåenligt svara
förkompensationekonomiskfårminimikrav denneborde attett vara

förslagethyresbostäder innebärmiljonerkostnader. Med 1,5sina attca
mkr.250kostnad pådrabbasfastighetsföretagen närmareextraav en

företagssmåförkonsekvensernahar därmed beaktatinteUtredningen
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arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i
förhållande till företag på detstörre isätt som anges
kommittéförordningen 1998:1474. privata fastighetsföretagenDe är
till övervägande del mycket små företag och har inte tillnärmelsevis de

de dominerande kommunala bostadsföretagen har.storaresurser som
kostnadseffektivEn ordning hyresgästorganisationenattmer vore

informerar och aviserar ersättningen årsvis hyresgästen betalarsamt att
direkt till organisationens konto.

Utredningsförslaget hyresgästorganisationen än större utrymmeger
teckna de förhandlingsöverenskommelservägra krävs föratt attsom

hyresmarlmaden skall fungera. Därför bör det i hyresförhandlingslagen
införas bestämmelser hyresvärden tidigast efterrätt att, tresom ger

frånmånader förhandling påkallats, ändra hyran inom föratt ramen
bestämmelserna i 55 § hyreslagen, hyresgästorganisationen dåäven om
fortfarande teckna förhandingsöverenskommelse.vägrar

Vidare bör bestämmelserna utformas så i de fall lägenhetatt, en
föreslagnaenligt de bestämmelserna i 2 undantagits§ fråna

förhandlingsordning, hyresvärden inte skall åläggas de särskilda
tidsfrister och förfaranderegler vid villkorsändring gällersom en
hyresgäst själv begärt stå utanför förhandlingsordningen.attsom



SärskildaSOU yttranden1999:81 57

Eilasärskilt yttrandeGemensamt experternaav

Andersson och Manfred Baumgardt

tilläggsdirektivbeslutade den 1999Regeringen ll att gemars genom
behandla hur det kanutredningen i uppdrag med förtur fråganatt om

försäkerställas hyresgästorganisationer får ersättning sittatt
förhandlingsarbete och redovisa sinaden 30 juni 1999senast
överväganden frågan.i

och förslagdetta betänkande redovisas utredningens övervägandenI
lagändringar. SABO ochtill Vi experter representerarsom

förslaget med undantagRiksförbund ställer bakomHyresgästernas oss
föreslås träda ikraft den apriländringarna l 2000.attav

fört fram ikraftträdandet bör ske denhar i utredningen lVi att
sedvanligaUtredningen har hävdat detjanuari 2000. att

uppfattning bör denberedningsarbetet kräver ytterligare tid. Enligt vår
trädaberedningstid står till buds räcka för lagen skall kunnaattsom

ikraft vid kommande årsskifte. berörs lagändringenDe parter avsom
varit representerade utredningen och det har från någonhar i inte parts

framförts ilqaftträdandet. ställetsida något behov senarelägga Iattav
hyresmarknadens träder krafthar räknat med lagen i vidparter att

kommande årsskifte och därför avvaktat med rekommendationer och
beträffande förhandlingsersättningamaramavtal för år 2000.

det nödvändigt problemet med ersättningen tillVi attsomser
hyresgästorganisationen för dess förhandlingsarbete löses så detsnart

möjligt för den kollektiva förhandlingsverksamheten skall kunnaär att
fortgå allvarligare avbrott. det brådskar med få lösningAtt attutan en

ersättningsfrågan eftersomtorde ha insettregeringenävenav
har fått frågan förtur.utredningen i uppdrag behandla medatt

Tiden för remissförfarandet bör mycket kort.kunna Ett sättgöras att
inhämta synpunkter från berörda och organisationersnabbt instanser är

inbjuda till där synpunkter kan lämnas muntligt.remissmöteatt ett
de berörda ställningstaganden alltorganisationemas iDessutom är

kända. liknande muntligaväsentligt redan förtjänar påpekasDet attatt
har brådskandeförfaranden tillämpats i fråga andra lagändringarom av

karaktär.
heller tidskrävande utredningarbör inte behövas någraDet större

storlek.för bestämma ersättningensatt
praktiska förhandlingsersättningen kräverhandläggningenDen av

den administrativa hanteringennågra rutiner. Förändringeninte nya av
skall uppbäraförsumbar. Förhandlingsersättningen hyresvärdenär som
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kontomed hyresgästerna in påhyran betalastillsammans sammaav
ochförsta till hyresgästorganisationenutbetalningenhyran. Densom

skall ske försthar betalathyresgäster interedovisningen ettav som
ikraft.efter det lagenkvartal trättatt

praktiska hindersåledesvår uppfattning finns det ingaEnligt mot
hyresgästorganisationens tillutredningens förslag rättatt om

kraft denträder i 1 januari 2000.förhandlingsersättning
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Bilaga l

kommittédirektivdelarUtdrag av av

Dir 1997:97Kommittédirektiv
regeringssammanträde den augusti 1997vid 21Beslut

delbetänkandethyreslagstiftningsutxedning föreslog iårs1995
Ändringar Hyresgästinflytande vidhyresförhandlingslageni

hyresgästorganisationombyggnad 1995:119 denSOU att somm.m.
fåskulle haförhandlingsordning för hushar ingått rätt attett

modell innebarhyresvärden. Utredningensförhandlingsersättning av
hyrandelförhandlingsersättningen inte skulle utanatt avses som en

för huset.hyresvärdens kostnad förvaltningen avsom en
flertaletavstyrktskonstaterades förslagetpropositionenI att av

då regeringenden bakgrunden ochBlandremissinstanser. annat mot
hyresmarknadensdet pågick diskussioner mellanerfarit parteratt om

det vid denförändrad form förhandlingsersättning ansågsaven
regleringen prop.nuvarandefinnas skäl ändra dentidpunkten inte att

1996/97:30 f..59s.
sedermeraharhyresmarknadensDiskussionerna mellan parter

ochRiksförbund SABO istället harIavbrutits. Hyresgästernas en
förslag till hurtill regeringenskrivelse gemensamt presenterat ett

Sverigestill förhandlingsersättning kan utfonnas.rätten
kan biträdaförbundetFastighetsägareförbund förklarat intehar att

förslag.detta
anledningdet finnsbakgrund regeringendennaMot attattanser

frågan förhandlingsersätming.åter överse om

förhandlingsersättning enligtinförande tillFrågan rättom enav
skall påhyresgästorganisationhyresförhandlingslagen för prövasnytt
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utredaren. Det bör därvid, bakgrund regeringens tidigaremotav av
ställningstagande, naturlig utgångspunkt eventuell rättattvara en en
till sådan ersättning enlighetinte konstrueras i med det förslagen som

hyreslagstiftningsutredning1995 års lade fram. Utredaren bör vid sina
överväganden, vad förts fram hyresmarknadensutöver parter,som av

beaktasärskilt intresset hyresförhandlingssystemet iävenattav
fortsättningen innehåller tillräckliga incitament för en
förhandlingsordnings inom rimlig tid uppnåparter att en
förhandingsöverenskommelse. Om utredaren finner tillrättatt en
förhandlingsersättning införas,bör skall utredarens förslag såvara

detutformat blir rimlig balans mellan förhandlingsordningensatt en
det gäller deras skyldigheter i sådantnär Ettparter ett system.

förslageventuellt måste också innefatta för de enskildagarantier
hyresgästemas rättsskydd.
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Bilaga 2

kommittédirektivdelarUtdrag av av

1999:16DirTilläggsdirektiv
regeringssammanträde denBeslut vid 199911 mars

hyran förförhandlingsöverenskommelse får det bestämmas iI atten
skall ingålägenheter omfattas förhandlingsordningensamtliga som av

förbelopp till hyresgästorganisationenersättningvisst utgörett som
1978:304.hyresförhandlingslagen finnsse Detdess arbete 20 §

träffaförhandlingsordning avtalmöjlighet föralltså i attparternaen en
förhandlingsersättning till hyresgästorganisationen. Lagen gerom

obligatorisk tillinte hyresgästorganisationdäremot rätten en
förhandlingsersättning.

hyranskyldig förhandla ochhyresgästorganisationEn är att om
omfattasvillkor för samtliga lägenheterandra avsom

såledesförhandlingsordningen. måsteHyresgästorganisationen
medlemmarför iförhandla de hyresgäster inteäven ärsom

dessaemellertid någon möjlighetorganisationen. har inteDen att av
oorganiserade hyresgäster ersättning t.ex.ta ut genom
medlemsavgifter.

införandeframgår har frågande ursprungliga direktivenSom omav
för hyresgästorganisationer till förhandlingsersätming variträttav en
för överväganden vid flera tillfällen. Parterna påföremål
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