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SAKEN
Förlängning av hyresavtal

HOVRÄTTENS AVGÖRANDE

1. Med ändring av hyresnämndens beslut avslår hovrätten Bostadsaktiebolaget

Poseidons talan om att hyresavtalet ska upphöra.

2. Hyresvillkoren ska gälla oförändrade.
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YRKANDEN I HOVRÄTTEN

Faisa Ali har yrkat att hovrätten ska avslå Bostadsaktiebolaget Poseidons

(hyresvärden) talan i hyresnämnden. För det fall att hyresavtalet skulle upphöra har

Faisa Ali yrkat uppskov med avflyttning till månadsskiftet närmast efter tre månader

från hovrättens beslut.

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

uppskov.

PARTERNAS TALAN OCH UTREDNINGEN

Parterna har i huvudsak vidhållit vad de anförde i hyresnämnden. Hyresvärden

har dock frånfallit påståendet om att Faisa Ali saknar behov av prövningslägen-

heten (dvs. den lägenhet som det aktuella målet avser).

Utredningen är i huvudsak densamma som i hyresnämnden. Förnyat förhör har

hållits med Tove Lundström.

HOVRÄTTENS SKÄL

Hyresvärden har gjort gällande att Faisa Alis hyresavtal inte ska förlängas eftersom

hon, genom att olovligen upplåta prövningslägenheten i andra hand, har åsidosatt sina

förpliktelser i så hög grad att hyresavtalet skäligen inte bör förlängas (12 kap. 46 §

första stycket 2 jordabalken). Som hyresnämnden angett är det hyresvärden som ska

visa att prövningslägenheten har upplåtits i andra hand.
s

Det är klarlagt att Saad Ali Abdi, Gulad Jama och Mohammed Nur har varit

folkbokförda på prövningslägenhetens adress under de tider som hyresnämnden

redogjort för i sitt beslut. Det är vidare utrett att Faisa Ali sedan år 1998 hyr en

bostadslägenhet på Trädgårdsgärdet 66 i Göteborg och att hon bodde där tillsammans

med sin familj åtminstone fram till den l oktober 2015. Hon var folkbokfård på denna

lägenhet fram till år 2019.
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Tove Lundströms har berättat att Faisa Ali i ett telefonsamtal någon gång under

sommaren 2019 förklarade att hon egentligen inte bodde i prövningslägenheten och att

hon hade ändrat sin folkbokföring för att hon inte skulle bli av med prövningslägen-

heten. Det har inte framkommit någon särskild omständighet som ger skäl att

ifrågasätta Tove Lundströms trovärdighet. Med hänsyn till att Faisa Ali har vissa

svårigheter med svenska språket och då samtalet ägde rum när Faisa Ali besökte

vårdcentralen., trots att hon förklarade hon inte kunde prata just då, kan det emellertid

inte uteslutas att Tove Lundström och Faisa Ali missförstod varandra. Till skillnad från

hyresnämnden fäster hovrätten därför inte någon avgörande vikt vid Tove Lundströms

uppgifter.

Faisa Ali har berättat att hon flyttade till prövningslägenheten den l oktober 2015 med

hopp om att senare kunna byta till en större lägenhet. Hon har förklarat att lägenheten

på Trädgårdsgärdet inte var tillräckligt stor eftersom en av hennes döttrar, som alltjämt

bor i den lägenheten, har en allvarlig funktionsnedsättning och behöver hjälp av två

personliga assistenter dygnet runt. Faisa Ali har även berättat att hon sover i

lägenheten på Trädgårdsgärdet då och då för att hjälpa dottern samt att hon inte var

medveten om att hon var tvungen att ändra sina folkbokföringsuppgitter förrän

hyresvärden påtalade det. Vidare har Faisa Ali förklarat att Saad Abdi Ali, Gulad Jama

och Mohammed Nur tillfälligt folkbokförde sig på prövningslägenhetens adress

eftersom de bodde i lägenheter som de olovligen hyrde i andra hand och därför inte

kunde folkbokföra sig där.

Även om Faisa Alis berättelse innehåller vissa svårförklarliga moment anser hovrätten

att de förklaringar som hon har lämnat om varför andra personer, men inte hon, var

folkbokförda på prövningslägenheten framstår som tillförlitliga och relevanta. Hennes

uppgifter får dessutom i allt väsentligt stöd av det som Saad Abdi Ali och Åmål Juman

har berättat. De har enligt hovrättens bedömning gett en trovärdig förklaring till varför

de var folkbokförda på prövningslägenhetens adress.

Vid en sammantagen bedömning av det som nu anförts och utredningen i övrigt finner

hovrätten, till skillnad från hyresnämnden, att hyresvärden inte har visat att Faisa Ali

har hyrt ut prövningslägenheten i andra hand. Överklagandet ska därför bifallas.
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Hovrättens-beslut får enligt 10 § lagen (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i

Svea hovrätt inte överklagas.

f

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Anne Kuttenkeuler och Thomas Edhng samt tf.

hovrättsassessorn Viktor Kamlin, referent.
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SAKEN
Förlängning av hyresavtal

HYRESNÄMNDENS AVGÖRANDE

l. Hyresavtalet mellan Bostads AB Poseidon och Faisa Ali beträffande en

bostadslägenhet om 2 rum och kök på Rambergsvägen 21 C i Göteborg har

upphört att gälla den 31 januari 2020.

2. Hyresnämnden ålägger med stöd av 13 a § lagen (1973:188) om

arrendenämnder och hyresnämnder Faisa Ali att genast flytta från

DokJd 193807
Postadress

404 83 Göteborg

Besöksadress
Ullevigatan 15

TelefaxTelefon
031-3140360
E-post: hggrotell@dom.se
www.domstol.se/hyres--och-
arrendenamnderi-i-goteborg/

Expeditionstid
måndag - fredag
09:00-12:00
13:00-15:00
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bostadslägenheten och tillhörande förråd vid påföljd av att hon annars kan

avhysas därifrån och i så fall far betala kostnaderna för avhysningsförfarandet.

3. Hyresnämnden avslår Faisa Alis begäran om uppskov med avflyttningen.

4. För tiden från det att hyresavtalet upphört och så länge Faisa Ali har rätt att bo

kvar i bostadslägenheten ska hyresavtalets bestämmelser gälla oförändrade i

tillämpliga delar.

YRKANDEN M.M.

Faisa Ali förhyr sedan den l oktober 2015 en hyreslägenhet med 2 rum och kök om 50

kvm på Rambergsvägen 21 C i Göteborg ("prövningslägenheten") av Bostads AB

Poseidon ("Poseidon").

Den 9 september 2019 sa Poseidon upp hyresavtalet avseende prövningslägenheten till

upphörande den 31 januari 2020. Som skäl angavs att Faisa Ali enligt hyresvärdens

uppfattning saknar skyddsvärt behov av lägenheten då hon är bosatt på annan adress

och upplåter lägenheten i andra hand utan hyresvärdens medgivande.

Poseidon har därefter hänskjutit tvisten om hyresavtalets förlängning till

hyresnämnden för prövning.

Hos nämnden har Poseidon yrkat att hyresnämnden ska fastställa att hyresavtalet med

Faisa Ali ("hyresgästen") avseende prövningslägenheten har upphört att gälla den 31

januari 2020 och att Faisa Ali åläggs att genast avflytta från prövningslägenheten med

tillhörande förråd vid påföljd av att hon annars kan avhysas därifrån och i så fall får

betala kostnaderna för avhysningsförfarandet.
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Faisa Ali har motsatt sig hyresvärdens yrkande. Om hyresnämnden beslutar att

hyresavtalet ska upphöra har hon för egen del yrkat tre månaders uppskov med

avflyttningen.

Hyresvärden har motsatt sig att uppskov lämnas.

Bostads AB Poseidon har anfört

På uppdrag av Poseidon påbörjade Störningsjouren en utredning kring Faisa Alis

boendeförhållanden i januari 2019.

Utredningen visade att Faisa Ali sedan den l juni 1998 har varit folkbokförd och bosatt

på Trädgårdsgärdet 66 Igh 1404 i Angered, i en bostadslägenhet som hyresgästen

förhyr genom Göteborgs stad fastighetskontoret. Lägenheten på Trädgårdsgärdet 66 är

på 4 rum och kök, 113 kvm och Faisa Ali har fast telefoni till den lägenheten.

Följande person har varit folkbokförda och bosatta i prövningslägenheten under

hyrestiden:

- Saad Ali Abdi sedan den 3 december 2018. Hans namn satt även uppe på den

postbox som tillhör prövningslägenheten. Han var även tidigare folkbokförd

och bosatt i prövningslägenheten mellan den 8 oktober 2015 och den 26 april

2016 (dvs under ett år och sju månader).

- Guled Jama mellan den 22 april 2016 och den 4 oktober 2016, som flyttade in i

prövningslägenheten när Saad Ali Abdi flyttade ut.

- Mohammed Nur mellan den 20 augusti 2018 och den 9 januari 2019.



Sid 4
HYRES- OCH ARRENDE- BESLUT 5989-19
NÄMNDEN I GÖTEBORG 2020-06-24

Det ska framhållas att tidpunkten när Saad Ali Abdi för andra gången bosatte sig i

prövningslägenheten sammanfaller med den tidpunkt Mohamed Nur avflyttade

därifrån och att de därmed avlöst varandra enligt folkbokföringen.

Faisa Ali tillsändes initialt ett brev den 30 januari 2019. Hon lämnade då felaktiga

uppgifter till Störningsjouren genom att påstå att hon inte innehade hyresavtalet för

lägenheten på Trädgårdsgärdet 66 och ändrade därefter sin folkbokföringsadress till

prövningslägenheten den 16 maj 2019.

Efter att Störningsjouren hade mottagit underlag som visade att hyresgästen sedan 1998

förhyrt bostadslägenheten på Trädgårdsgärdet 66 återupptogs utredningen.

Hyresavtalet sades sedermera upp den 9 september 2019. Först efter att detta inträffat

ändrade Saad Abdi Ali den 4 oktober 2019 sin folkbokföringsadress från

prövningslägenheten.

Faisa Ali har sin permanenta bostad i bostadslägenheten på 4 rum och kök på

Trädgårdsgardet 66 i Angered och har haft det sedan hon ingick hyresavtalet med

Fastighetskontoret i juni 1998. Hon har vidare varit folkbokförd på Trädgårdsgärdet 66 i

Angered från den l juni 1998 fram till dess att hon kontaktades i aktuell tvist. Att hon först

efter att aktuell tvist initierats ändrat sin folkbokföring till prövningslägenheten har skett

enbart i syfte att hamna i ett processuellt bättre läge och innebär inte att hon ändrat sin

boendesituation.

Faisa Ali har upplåtit prövningslägenheten i andra hand utan Poseidons medgivande.

Upplåtelsen i andra hand har pågått till Saad Abdi Ali under 6 månader och därefter under

10 månader. Upplåtelsen har enbart upphört på grund av aktuell tvist.

Upplåtelse i andra hand har även pågått till Guled Jama under 5 månader. Faisa Ali har

genom att upplåta prövningslägenheten i andra hand, utan tillstånd från Poseidon, åsidosatt

sina förpliktelser som hyresgäst i sådan omfattning att hyresavtalet inte ska förlängas.
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Mot bakgrund av ovan anförda ska Poseidons talan bifallas och hyresavtalet ska förklaras

upphöra att gälla den 31 januari 2020.

Faisa Ali ska vidare åläggas att avflytta från prövningslägenheten, samt tillhörande förråd,

vid äventyr av avhysning på egen bekostnad.

Faisa Ali har anfört

Hon är stadigvarande bosatt i prövningslägenheten sedan oktober månad år 2015. Hon

har sina möbler och övriga tillhörigheter där. Hon har därmed behov av den.

Vad gäller folkbokföringsadressen ändrade hon inte den när hon flyttade till

prövningslägenheten. Hon gjorde istället en adressändring och märkte inte av att hon

inte var folkbokförd vid prövningslägenheten. Hon visste inte att hon även behövde

ändra folkbokföringsadressen. Hon ändrade sedan till prövningslägenheten efter samtal

med jurist från Störningsjouren.

Hon bodde tidigare i lägenheten med adress Trädgårdgärdet 66. Lägenheten på

Trädgårdgärdet är endast ett andrahandsavtal och hon sökte efter ett

förstahandskontrakt på hyresvärdens inrådan. Hon fick då erbjudande om ett

förstahandskontrakt avseende prövningslägenheten och accepterade detta. Hon sökte

egentligen efter en större handikappanpassad bostad, för att hela familjen skulle kunna

bo tillsamman och eftersom hennes 34- åriga dotter Anita har en kronisk

muskelsjukdom och därmed en omfattande funktionsvariation.

Eftersom hon inte fick en lägenhet enligt kraven ovan flyttade hon in i

prövningslägenheten med sin son. Dottern Anita bor kvar på Trädgårdgärdet 66 och

har dubbelassistans dygnet runt. Hon försöker byta prövningslägenheten mot en större

lägenhet hela familj en kan bo i.
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Hon söker även en liten lägenhet till Anita som är handikappanpassad. Personlig

assistans är inte tryggt för de assistansberättigade på grund av organisatoriska brister.

Anhöriga får täcka in vid personalbrist, utgöra en trygghet med anledning av

personalomsättning osv. Anita andas via en respirator och kan inte andas på egen hand

och inte heller hosta. Maskinerna är livsnödvändiga och efter ett par akuta incidenter

där personal hanterat maskinerna fel beslutade Faisa Ali att någon i familjen alltid

skulle vara närvarande antingen på plats hos Anita eller att någon kan ta sig till

lägenheten på kort varsel. Det för att Anita ska kunna känna sig trygg och slippa

dödsångest på grund av brist på kompetens. Faisa Ali arbetar natt varje fredag, lördag

och söndag som assistent till Anita och sover därmed oftast där på helgerna hos henne.

Dottern Leila bor nu hos Anita vilket är avlastande för Faisa Ali.

Anita har endast aktivitetsersättning från försäkringskassan till ett belopp om 9 464 kr/

mån inklusive bostadsbidrag. Hyran för lägenheten på Trädgårdsgärdet är 8 324 kr/

mån. Därtill kommer kostnader för el och försäkring på ca 1000 kr/ mån. Hon har

därmed inte kunnat stå ensam på kontraktet på Trädgårdgärdet. Faisa Ali har med

anledning av det sagda betalat dubbla hyror. Hyresgästens dotter Leila, som har

bedrivit utlandsstudier, har nu flyttat hem till Sverige igen och har flyttat in hos Anita

på Trädgårdsgärdet 66. Hyresvärden har gått med på att Leila står på hyreskontraktet

tillsammans med Anita. Faisa Ali kommer därför inte längre behöva stå med på

hyreskontraktet avseende lägenheten på Trädgårdsgärdet 66.

Faisa All hyr inte ut prövningslägenheten i andra hand. Hon har endast tillåtit

familjemedlemmar att få folkbokföra sig i prövningslägenheten för att kunna få sin

post då de inte har kunnat folkbokföra sig där de bott då haft tillfälliga osäkra bostäder

och andrahandskontrakt.

Av Hyresvärdens folkbokföringsinformation gällande Guled Jama framgår att

vederbörande bytt c/o-adress 6 gånger inom 3 år. Faisa Ali erbjöd honom att få sina

brev till prövningslägenheten tills han fick ordning på sinboendesituation.
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Saad Abdi Ali är Faisa Alis kusins son. Han flyttade från Norrland för några år sedan

för att komma närmare sin dåvarande flickvän. Han har inte bott i prövningslägenheten

utan endast övernatta några gånger. Han var folkbokford i prövningslägenheten i ca 2

månader innan han gifte sig och flyttade ihop med sin dåvarande fru. Under denna

period stod han kvar på Hyresgästens adress eftersom han kort därefter skulle flytta

tillbaka till Norrland. Några år senare flyttade han tillbaka från Norrland för att komma

närmare sin dotter då han och exfrun låg i en vårdnadstvist. Han hyr en lägenhet i

andra hand utanför Göteborg och förstahandshyresgästen ville inte att han skulle

folkbokföra sig där. Därav har han varit folkbokford vid prövningslägenheten. Han har

även varit och hälsat på hos Faisa Ali och hennes son ibland när han varit i Göteborg.

Han har då vid tillfälle sovit över i prövningslägenheten. Han ändrade sin

folkbokföringsadress på uppmaning av Faisa Ali på grund av att hon fick problem med

Poseidon med anledning av att han var folkbokford vid prövningslägenheten.

Det stämmer inte att Faisa Ali har fast telefoni till lägenheten på Trädgårdsgärdet 66.

Hon har endast ett mobilabonnemang. Uppgifterna om detta är gamla och gäller inte.

Poseidon har i vilket fall inte tillsänt Faisa Ali en anmodan om att vidta rättelse. Denna

omständighet ska vid skälighetsbedömningen beaktas som skäl för en förlängning av

hyresavtalet (46 § hyreslagen). Slutligen ska anföras att bostadsmarknaden i

närområdet är besvärande vilket innebär att Faisa Ali skulle få svårt att få en lägenhet

på den ordinarie bostadsmarknaden för det fall gällande hyreskontrakt inte kommer att

förlängas.

Med anledning av det sagda ska hyresförhållande bestå och att det skulle strida mot

god sed i hyresförhållanden och i övrigt vara oskäligt för det fall hyresförhållandet

skulle upphöra.
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Bevisning

Poseidon har åberopat kopia av hyresavtalet beträffande prövningslägenheten och

lägenheten på Trädgårdsgärdet 66, utdrag från Infotorg med folkbokföringsuppgifter,

gästen, foto på postboxen, utdrag från Merinfo.se och uppsägningshandlingar.

På Poseidons begäran har vittnesförhör hållits med Tove Lundström.

Partsförhör har hållits med Faisa Ali och på hennes begäran har vidare vittnesförhör hållits

med Saad Abdi Ali och hennes dotter Åmål Juman.

Hyresnämndens bedömning

Om hyresvärden som i det aktuella ärendet påstår att hyresgästen inte är permanent

bosatt i prövningslägenheten och olovligt upplåter den i andra hand till någon annan

liar hyresvärden att styrka sitt påstående för att få framgång med sin talan. Bevisbördan

ligger alltså på hyresvärden (jfr Svea Hovrätts avgörande den 14 februari 2014 i mål

ÖH 5269-13 och i det målet gjorda hänvisningar). Om hyresvärden lägger fram för

hyresgästen besvärande omständigheter som talar för att hyresvärdens påståenden är

riktiga ankommer det på hyresgästen att lämna godtagbara förklaringar.

Utgångspunkten är att folkbokföringen korrekt återspeglar en persons bosättning om

inte särskilda skäl talar emot detta (RH 2003:60). Av utdragen från folkbokföringen

framgår att Faisa Ali folkbokförde sig i prövningslägenheten först efter att

Störningsjouren hade varit i kontakt med henne och ifrågasatt om hon var bosatt i

prövningslägenheten. Utgångspunkten för prövningen bör därmed enligt

hyresnämndens uppfattning vara att hon inte är bosatt i prövningslägenheten utan på

Trädgårdsgärdet 66 där hon dessförinnan var folkbokförd sedan den juni 1998.

Frågan är därmed om det som i övrigt framkommit i ärendet utgör särskilda skäl som

talar för att hon istället är bosatt i prövningslägenheten.
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Av förhöret med Lena Lundström framgår att hon arbetat med utredningar för

Göteborgs stad och att hon i sitt arbete i augusti 2019 talade i telefon med Faisa Ali.

Skälet till samtalet var att det hade framkommit att Faisa Ali hade två

bostadslägenheter och att hon inte längre var folkbokförd på Trädgårdsgärdet 66 som

hon förhyrde från Göteborgs stad utan i prövningslägenheten. Det framgår vidare att

Faisa Ali då uppgav att hon hade ändrat folkbokföringen får att hon annars skulle

förlora prövningslägenheten, men att hon inte bor i prövningslägenheten utan på

Trädgårdsgärdet 66 och hyr. ut prövningslägenheten i andra hand till en släkting/kusin.

Faisa Ali har uppgett att Saad Abdi Ali, som då var folkbokförd i prövningslägenheten

inte har bott där utan endast fått sin post ditskickad och att skälet till detta var att han

inte hade möjlighet att folkbokföra sig där han egentligen bodde.

Hyresnämnden finner vid en samlad bedömning att det saknas skäl att ifrågasätta de

vittnesuppgifter som Lena Lundström har lämnat och att detta innebär att Poseidon har

visat att Faisa Ah inte är bosatt i prövningslägenheten, att hon saknar behov av den och

att hon olovligen har haft den uthyrd i andra hand till Saad Abdi Ali under den tid han

varit folkbokförd där dvs under mer än ett års tid.

Faisa Ah har genom den olovliga andrahandsuthyrningen åsidosatt sina förpliktelser

som hyresgäst i så hög grad att hennes hyresavtal inte ska förlängas. Det bedöms

vidare att hon det inte strider mot god sed i hyresförhållanden eller av någon annan

anledning är oskäligt mot henne att hyresförhållandet upphör då hon saknar behov av

prövningslägenheten och Poseidon även har anfört ett sakligt avflyttningsskäl.

Poseidons talan ska därmed bifallas.

Det har inte framkommit skäl att mot Poseidons bestridande medge något uppskov

med avflytningen och yrkandet om detta ska därför avslås.
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HUR MAN ÖVERKLAGAR (se bilaga 1). Överklagande senast den 15 juli 2020.

LeifDylin

I beslutet har deltagit hyresrådet LeifDylin (ordförande) och intresseledamöterna

Johan Carlsson och Göran Moberg. Enhälligt.
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Hur man överklagar
Beslut i Hyresnämnden eller Arrendenämnden
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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-postadresser 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: / /www-domstolse /hyra-arrende
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