
SVEA HOVRÄTT
Avdelning 02
Rotel 020105

BESLUT
2021-11-26
Stockholm

Mål nr
ÖH 6000-21

Sid l (3)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Hyresnämnden i Stockholm beslut, 2021-05-10 i ärende nr 3172-20, se bilaga A

PARTER

Klagande
Asal Gourani, 19800904-0844
Ibsengatan 40
168 47 Bromma

Motpart
Aktiebolaget Svenska Bostäder, 556043-6429
Box 95
162 12-Vällingby.

Ombud: Juristen Desirée Duvringe
Adress hos bolaget

SAKEN
Förlängning av hyresavtal

HOVRÄTTENS AVGÖRANDE

1. Hovrätten avslår överklagandet.

2. Asal Gourani ges uppskov med att flytta till den 28 februari 2022. Asal Gourani är

skyldig att flytta den l mars 2022.

DokJd 1757552
Postadress
Box 2290
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls Torg 16

Telefon Telefax
08-561 670 00
08-561 675 00
E-post: svea.hovratt@dom.se
www.svea.se

Expeditionstid
måndag — fredag
09:00-16:30 .
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YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Asal Gourani har yrkat att hovrätten ska avslå Aktiebolaget Svenska Bostäders

(hyresvärdens) talan i hyresnämnden. Hon har i andra hand yrkat uppskov med att

flytta till månadsskiftet närmast efter sex månader från hovrättens beslut.

Hyresvärden har motsatt sig att hyresnämndens beslut ändras, men har medgett

uppskov med att flytta till månadsskiftet närmast efter tre månader från hovrättens

beslut.

PARTERNAS TALAN

Parterna har vidhållit vad de anförde i hyresnämnden och därutöver tillagt i huvudsak

följande.

Asal Gourani. Det hyresvärden påstår stämmer inte. Hennes namn står på dörren till

lägenheten. Barnomsorgen är inte uppsagd. Barnets pappa bor ensam i sin lägenhet.

Hyresvärden. Asal Gourani och hennes man har utvandrat.

UTREDNINGEN

Hovrätten har tagit del av utredningen i målet. Utredningen är i huvudsak densamma

som i hyresnämnden. Viss ny skriftlig bevisning har åberopats i hovrätten.

HOVRÄTTENS SKÄL

Hyresnämnden har i sitt beslut utförligt redogjort för den utredning som har lagts

fram och hur hyresnämnden har värderat den. Till detta framgår av ett utdrag

från folkbokföringsregistret att Asal Gourani och pappan till hennes barn är

utvandrade från Sverige sedan september 2021. Hovrätten delar full ut

hyresnämndens bedömning om vad som är utrett i målet och ansluter sig alltså

till hyresnämndens bedömning att Asal Gourani inte har något skyddsvärt behov
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av lägenheten och att det inte är oskähgt mot henne att hyresavtalet upphör. Hon

har även olovligen hyrt ut lägenheten i andra hand och därmed åsidosatt sina

förpliktelser i så hög grad att hyresavtalet skäligen inte bör förlängas.

Överklagandet ska därför avslås.

Det saknas skäl att ge Asal Gourani ett längre uppskov med att flytta än

hyresvärden har medgett.

Hovrättens beslut far enligt 10 § lagen (1994:831) om rättegången i vissa

hyresmål i Svea hovrätt inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Anne Kuttenkeuler, Hanna Carysdotter,

referent, och Carin Häckter.
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HYRES- OCH ARRENDE-
NÄMNDEN I STOCKHOLM
Hyresnämnden

BESLUT
2021-05-10
Meddelat i Nacka

Ärende nr
3172-20

Sid l (4)

Rotel 9

Handläggning i parternas utevaro

FASTIGHET/ADRESS
Italienaren 2, Ibsengatan 40, Bromma

PARTER

Sökande
AB Svenska Bostäder, 556043-6429
Box 95
162 12 Vällingby

Ombud: Desirée Duvringe
adress hos bolaget

Motpart
Asal Gourani, 19800904-0844
Ibsengatan 40 Lgh 1001
168 47 Bromma

SAKEN
Förlängning av hyresavtal

NÄMNDENS AVGÖRANDE

1. Hyresavtalen mellan AB Svenska Bostäder och Asal Gourani avseende lägenheten

på Ibsengatan 40 i Bromma har upphört den 29 februari 2020.

2. Med stöd av 13 a § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder åläggs

Asal Gourani att avflytta från lägenheten och tillhörande förråd genast när beslutet om

upphörande har vunnit laga kraft, dvs. när det inte längre kan överklagas.

3. Så länge Asal Gourani har rätt att vara kvar i lägenheten gäller hyresavtalets

bestämmelser oförändrade utom såvitt avser förlängning och uppsägning.

DokJd 420604
Postadress
Box 67
13 107 Nacka

Besöksadress
Sicklastråket 1,
Nacka

Telefon
08-561 665 00
E-post: hyresnami

Telefax Expeditionstid
måndag — fredag

idenistockholm@dom.se 08:00-16:00
www.hyresnamnden.se Info om
personuppgiftsbehandling, se hemsidan
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Skälen för beslutet

Asal Gourani hyr sedan den l oktober 2016 en lägenhet om tre rum och kök, ca

68 kvm, av AB Svenska Bostäder på Ibsengatan 40 i Bromma. AB Svenska Bostäder

har begärt att avtalet ska upphöra i enlighet med bolagets uppsägning till den

29 februari 2020 samt att Asal Gourani ska åläggas att avflytta från lägenheten med

tillhörande förråd. Asal Gourani har, som hennes talan förstås, motsatt sig att avtalet

upphör.

Hyresnämnden har den 31 mars 2021 hållit sammanträde i Asal Gouranis utevaro. Det

AB Svenska Bostäder har anfört till stöd för sin talan framgår i huvudsak av

protokollet från sammanträdet, se protokollsbilaga 1. Asal Gourani har delgetts det

som vid sammanträdet tillförts ärendet. Hon har gett in två brev angående AB Svenska

Bostäders besök i lägenheten när vänner till Asal Gourani varit i lägenheten.

Av 12 kap. 46 § första stycket 2 respektive 10 jordabalken följer att en hyresgäst inte

har rätt till förlängning av hyresavtalet om han eller hon har åsidosatt sina förpliktelser

i så hög grad att hyresavtalet skäligen inte bör förlängas respektive det inte strider mot

god sed i hyresförhållanden eller av någon annan anledning är oskäligt mot

hyresgästen att hyresförhållandet upphör.

Hyresvärden har anfört ett sakligt skäl för upphörande; att upplåta lägenheten till

permanentbostadssökande. Mot detta ska vägas Asal Gouranis behov av lägenheten.

Av utredningen framgår att Asal Gouranis make är folkbokförd i Kristinehamn, att de

har en gemensam son född den 30 november 2019 samt att de gift sig i juni 2020. AB

Svenska Bostäder har anfört att Asal Gourani, enligt uppgift från utbildnings-

förvaltningen, i februari 2019 har avslutat förskoleplatsen i Stockholm för sitt barn.

Asal Gourani har inte invänt mot detta. AB Svenska Bostäder har vidare angett att

bolaget vid besök i lägenheten mött andra som sagt sig hyra av Asal Gourani samt att
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Asal Gourani vid kontakt med hyresvärden angett att hon hyrt ut lägenheten temporärt

då hon bott med sin pojkvän i Kristinehamn.

Av utredningen framgår att en man om 34 år och en kvinna om 27 år sedan den

l augusti 2020 och fortfarande den 30 mars 2021 varit folkbokförda i lägenheten. I

ärendet finns också ingett ett hyresavtal som har angetts vara för inneboende i tre rum

och kök från och med den l augusti 2020 till och med den 31 januari 2021. AB

Svenska Bostäder har ingett ett foto som angetts taget den 23 mars 2021 av

lägenhetens dörr. På brevinkastet är angett lägenhetsnumret och namnet A Gourani

järnte namnen på de andra två i lägenheten folkbokförda personerna.

Asal Gourani har gett in två brev från en person vid namn Alba Melgar angående att

Alba Melgar varit i lägenheten vid två tillfällen, i början av november 2019 resp. den

5 januari 2020, när företrädare för hyresvärden besökt lägenheten och Asal Gourani

inte varit hemma. Alba Melgar har angett att hon i januari 2020 tagit hand om

lägenheten medan Asal Gourani befunnit sig i Karlstad för sonens förlossning.

Sammantaget är de omständigheter som har förts fram avseende maken i

Kristinehamn, det gemensamma barnets födsel i Karlstad, uppsägning av barnomsorg

avseende det andra barnet, andras folkbokföring i lägenheten samt inneboendeavtal

avseende, som det får uppfattas, lägenhetens tre rum, sådana att Asal Gourani får anses

ha en börda att förklara förhållandena. Förutom att hon får anses ha angett att en vän

varit i lägenheten bland annat vid den yngste sonens födelse, har hon inte gjort det.

Även om utgångpunkten är att folkbokföringen speglar de verkliga förhållandena,

finner hyresnämnden att de beskrivna omständigheterna medför att folkbokföringen

inte ska tillmätas detta värde i ärendet. Asal Gourani får i stället för att tillsammans

med två barn dela lägenheten med två andra, antas ha sitt boende med sin make och

inte i lägenheten. Mot bakgrund av detta och då det inte har framkommit att hon har ett

skyddsvärt behov av lägenheten, är det därmed inte oskäligt mot henne att avtalet

upphör.
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Eftersom Asal Gourani anses inte ha haft sitt boende i lägenheten, får de i lägenheten

folkbokförda antas ha haft en självständig dispositionsrätt till lägenheten, vilket

medför att den anses ha varit andrahandsupplåten. Det har inte påståtts att det funnits

något tillstånd. Med hänsyn till tiden, den l augusti 2020 till och med mars 2021 dvs.

åtta månader, är det åsidosättande som den otillåtna andrahandsupplåtelsen har

inneburit så allvarligt att avtalet skäligen inte bör förlängas. Avtalet ska därmed

upphöra på båda de angivna grunderna.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se protokollsbilaga 2

(Svea hovrätt senast den 31 maj 2021)

Eva Reldén

I beslutet har deltagit hyresrådet Eva Reldén, ordförande, samt ledamöterna Karin

Falilin och Liz Grennstam. Beslutet är enhälligt.
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Ärende nr
3172-20

Rotel 9

Anges vid kontakt med nämnden

Nämnden
Hyresrådet Eva Reldén, ordförande
Karin Fahlin och Liz Grennstam, övriga ledamöter

Protokollförare
Marie Gergy

Plats för sammanträde
Nämndens kansli

Fastighet/Adress
Italienaren 2, Ibsengatan 40, Bromma

Sökande
AB Svenska Bostäder, 556043-6429
Box 95
162 12 Vällingby
Närvarande genom ombud

Ombud: Desirée Duvringe
adress hos bolaget

Motpart
Asal Gourani, 800904-0844
Ibsengatan 40
168 47 Bromma
Ej närvarande

Saken
Förlängning av hyresavtal

När ärendet ropas på inställer sig inte Asal Gourani, som delgetts kallelse och ingivna

handlingar i ärendet. Av kallelsen framgår att om hon uteblir kan ärendet ändå komma

att avgöras. Några omständigheter har inte framkommit som innebär att det finns

anledning anta att Asal Gourani har laga förfall för sin utevaro. Hyresnämnden

konstaterar att därför det inte finns hinder mot sammanträdet.

Desirée Duvringe ger under sammanträdet in handlingar (personbevis och

folkbokföringsuppgifter), aktbilaga 18 och 20.

Dok.Id 416712

Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Box 67 Sicklastråket l, 08-56166500 - måndag-fredag
13107 Nacka Nacka E-post: hyresnamndenistockholm@dom.se 08:00-16:00

www.hyresnamnden.se Info om
personuppgiftsbehandling, se hemsidan
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Ordföranden går i korthet igenom handlingarna i ärendet och följande antecknas.

Asal Gourani hyr sedan den l oktober 2016 en lägenhet om tre rum och kök, ca

68 kvm, på Ibsengatan 40 i Bromma. AB Svenska Bostäder har sagt upp hyresavtalet

till upphörande den 29 februari 2020 och hänskjutit förlängningstvisten till

hyresnämnden.

Desirée Duvringe: Hyresvärden yrkar att hyresnämnden fastställer att hyresavtalet

upphört den 29 februari 2020 och ålägger Asal Gourani att flytta från lägenheten med

tillhörande förråd. Asal Gourani har genom att olovligen upplåta lägenheten i andra

hand har åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäst i så hög grad att avtalet skäligen

inte bör förlängas. Hyresvärden gör vidare gällande att Asal Gourani saknar skyddsvärt

intresse av lägenheten då hon har sitt boende ordnat på annat håll. Det strider därför

inte mot god sed i hyresförhållanden och är heller inte annars oskäligt mot henne att

avtalet upphör. Hyresvärden har behov av lägenheten för att hyra ut den till

bostadssökande för permanentboende. Hyresvärdens personal besökte lägenheten i

november 2019 eftersom låscylindern till ytterdörren var uppborrad. B ovärden togs

emot av två, for honom, okända personer. När bovärden frågade vilka dessa personer

var meddelade de att de hyr lägenheten i andra hand. De legitimerade sig inte. Två

andra personer än hyresgästen var dock folkbokförda på lägenheten, så hyresvärdens

uppfattning är att det var dessa som fanns i lägenheten. Avtalet sades därför upp den 4

november 2019. Från Utbildningsförvaltningen har hyresvärden inhämtat att Asal

Gourani den 8 februari 2019, har avslutat förskoleplatsen i Stockholm för ett barn. I

december 2019 sökte störningsjouren Asal Gouranis lägenhet. I lägenheten fanns en

man som uppgav sig heta Nelson men som inte legitimerade sig. Han uppgav att han

och hans fru har bott i lägenheten i ett år och att de hyr lägenheten av Asal Gourani.

Därefter kontaktade Asal Gourani hyresvärden per telefon och sa att hon har hyrt ut

lägenheten temporärt då hon bor med sin pojkvän i Kristinehamn. Av familjebeviset

framgår att de har gift sig den 25 maj 2020 samt att maken och deras gemensamma

barn som fotts i november 2019 är folkbokförda i Kristinehamn. Sedan augusti 2020 är

två andra folkbokförda i lägenheten. Av det ingivna fotot från den 23 mars i år framgår

att endast deras namn finns på lägenhetsdörren. Även om hyresavtalet anger att de är
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inneboende, anser hyresvärden att det är fråga om en självständig dispositionsrätt.

Hyresvärdens uppfattning är alltså att lägenheten fortfarande är uthyrd olovligen i

andra hand samt att Asal Gourani saknar behov av lägenheten eftersom hon bor med

sin make Conny Engman och underåriga barn i Kristinehamn.

Sammanträdet, som pågått kl. 11.00 - 11.20, förklaras avslutat med besked att det som

har tillförts ärendet ska delges Asal Gourani för att hon ska ha möjlighet att yttra sig,

varefter beslut avses meddelas måndagen den 3 maj 2021 kl. 14.00 genom att hållas

tillgängligt på hyresnämndens kansli. Det antecknas att Desirée Duvringe önskar att få

beslutet skickat till sig per e-post.

Marie Gergy

Protokollet justerat 2021-04-06/ER
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Hur man överklagar
Beslut i Hyresnämnden eller Arrendenämnden

I

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan
du överklaga. Här får du veta hur det går till.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Ditt överklagande ska ha kommit in till
nämnden inom 3 veckor från beslutsdatum.
Sista datum för överklagande finns på sista
sidan i beslutet.

Så här gör du

1. Skriv nämndens namn och ärendenummer.

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska
ändras och vilken ändring du vill ha.

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till.
Förklara vad du vill visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan
finns i ärendet.

4. Lämna namn och personnummer eller
organisationsnummer.

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter
om var du kan nås: postadresser,
e-postad±esser och telefonnummer.

Om du har ett ombud, lämna också,
ombudets kontaktuppgifter.

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt
ombud göra det.

6. Skicka eller lämna in överklagandet till
nämnden. Du hittar adressen i beslutet.

Vad händer sedan?

Nämnden kontrollerar att överklagandet
kommit in i rätt tid. Har det kommit in för
sent kommer nämnden att avvisa det, vilket
innebär att det överklagade beslutet gäller.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar
nämnden överklagandet och alla handlingar i
ärendet vidare till hovrätten.

Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning kan även hovrätten skicka brev på
detta sätt.

Vill du veta mer?

Ta kontakt med nämnden om du har frågor.
Adress och telefonnummer finns på första
sidan i beslutet.

Mer information finns på:
https: / 7www.domstol.se /hyra-arrende
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