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SVEA HOVRÄTT BESLUT Mål nr
Avdelning 02 2021-09-27 ÖH 8436-21
Rotel 020102 Stockholm

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Hyresnämnden i Västerås beslut 2021-06-16 i ärende nr 1098-21, se bilaga A

PARTER

Klagande
Hans Johnsson, 19470907-7277
Rackarbergsgatan 18
752 32 Uppsala

Motpart
Uppsalahem AB, 556137-3589
Box 136
751 04 Uppsala

Ombud: hyresjuristen Emma Göransson
Samma adress

SAKEN
Förlängning av hyresavtal

HOVRATTENS AVGÖRANDE

Hovrätten avslår överklagandet.

Hans Johnsson ges uppskov med att flytta till den 31 januari 2022. Hans Johnsson är

skyldig att flytta den l februari 2022.

DokJd 1747005
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Box 2290 Birger Jarls Torg 16 08-56167000 måndag-fredag
103 17 Stockholm 08-561 675 00 09:00-16:30

E-post: svea.hovratt@dom.se
www.svea.se
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YRKANDE M.M. I HOVRÄTTEN

Hans Johnsson har yrkat att hovrätten ska avslå Uppsalahem AB:s talan i

hyresnämnden och har begärt uppskov med att flytta till utgången av 2023.

Uppsalahem AB, som har fått yttra sig över uppskovsyrkandet, har medgett uppskov

med att flytta till 31 januari 2022.

PARTS TALAN

Hans Johnsson har vidhållit vad han anförde i hyresnämnden och därutöver tillagt i

huvudsak att han avser återuppta sina studier och att han remitterats till

magnetkameraundersökning men att undersökningen inte hunnit genomföras till följd

av coronapandemin. Utöver den bevisning som åberopades i hyresnämnden har han

gett in och åberopat läkarintyg daterat den 24 juni 2021.

HOVRÄTTENS SKÄL

Hovrätten har tagit del av utredningen i målet.

Det som förekommit i hovrätten motiverar ingen annan bedömning än den som

hyresnämnden har gjort. Överklagandet ska därför avslås.

Det saknas skäl att ge uppskov med avflyttningen med längre tid än den hyresvärden

medgett.

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

Svea hovrätt inte överklagas.

I avgörapefét har deltagit hovrättsråden Anne Kuttenkeuler och Thomas Edling,

referent, samt tf. hovrättsassessorn Bror Aili.
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HYRES-OCH ARRENDE- PROTOKOLL Aktbilaga 28
NÄMNDEN I VÄSTERÅS 2021-06-14 Ärende nr
Hyresnämnden BESLUT 1098-21 Rotel 2

2021-06-16

Nämnden
Hyresrådet Hans G Johansson, ordförande och protokollförare
Ledamöterna: Anders Mattsson och Tommy Ahlborg

Plats för handläggningen
Uppsala tingsrätt

Fastighet/Adress
Uppsala Luthagen 61:1, Rackarbergsgatan 30, Uppsala

PARTER

Sökande
Uppsalahem AB, 556137-3589
Box 136
751 04 Uppsala
Närvarande genom

Ombud: hyresjuristen Emma Göransson
Box 136
751 04 Uppsala

Motpart
HANS John Viktor Johnsson, 19470907-7277
Rackarbergsgatan 18
752 32 Uppsala
Personligen närvarande

Saken
Förlängning av hyresavtal

Det antecknas att det inte föreligger hinder mot sammanträde.

Ordföranden redogör kort för genomförandet av sammanträdet. Det konstateras att det

saknas förutsättningar för förlikning.

DokJd 95758
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid
Box 40,72104 Sigurdsgatan 22, 021-3105 90 måndag - fredag
Västerås Västerås E-post: hyresnamndenivasteras@dom.se 08:30-16:00

www.domstol.se
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YRKANDE OCH INSTÄLLNING

Uppsalahem AB yrkar att hyresavtalet mellan Uppsalahem AB och Hans Johnsson

avseende en bostadslägenhet med adress Rackarbergsgatan 30 i Uppsala upphör att

gälla den 30 juni 2021 samt att hyresnämnden förpliktar Hans Johnsson dels att

avflytta från den bostadslägenheten, dels avflytta från en evakueringslägenhet med

adress Rackarbergsgatan 18 i Uppsala, i vilken Hans Johnsson tillfälligt är bosatt i

anledning av renovering av bostadslägenheten med adress Rackarbergsgatan 30 i

Uppsala.

Hans Johnsson bestrider yrkandena och begär för egen del uppskov med avflyttning

till den 30 juni 2023 om hyresavtalet skulle upphöra.

Uppsalahem AB kan medge uppskov med avflyttning t.o.m. den 31 juli 2021.

GRUNDER OCH OMSTÄNDIGHETER

Uppsalahem AB

Uppsalahem AB gör gällande att det inte är oskäligt eller strider mot god sed i

hyresförhållandet om hyresavtalet upphör. Uppsalahem AB:s sakliga avflyttningsskäl

är att bostadslägenheten ska lämnas till bostadskön.

Hans Johnsson hyr sedan l mars 2012 en bostadslägenhet om 2 RÖK med adress

Rackarbergsgatan 30 i Uppsala. För att få hyra denna lägenhet måste hyresgästen vara

heltidsstuderande vid universitet eller högskola i Uppsala innebärande att en hyresgäst

måste prestera ett studieresultat så att detta berättigar till erhållande av studiemedel,

dvs. minst 22, 5 högskolepoäng. Detta finns i en klausul i hyresavtalet: "Lägenheten är

upplåten till hyresgästen i dennes egenskap av heltidsstuderande vid universitet eller

högskola i Uppsala. Hyresgästen har rätt att behålla lägenheten endast så länge han

under den senast avslutade terminen har uppnått ett sådant studieresultat som

berättigar till att erhålla studiemedel f or heltidsstudier. " Genom att Hans Johnsson

inte har redovisat några högskolepoäng sedan 2013 uppfyller han inte kraven för att

behålla bostadslägenheten och hyresavtalet ska därför upphöra.
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Uppsalahem har begärt att Hans Johnsson ska inge intyg över högskolepoäng, vilket

han inte har gjort och bolaget har därför på egen hand begärt ut sådant intyg som finns

ingivet i ärendet.

Redan förra året sade Uppsalahem AB upp hyresavtalet till 30 september 2020 i

anledning av att Hans Johnsson inte hade presterat några högskolepoäng. Under

hösten 2020 skulle renovering påbörjas av prövningslägenhet. Parterna kom emellertid

överens om att Hans Johnsson skulle få viss ytterligare tid att kunna prestera

högskolepoäng, varvid Hans Johnsson erbjöds tillfälligt boende i en

evakueringslägenhet med adress Rackarbergsgatan 18 i Uppsala och flyttade dit den 4

november 2020. Uppsägningen hänsköts inte till hyresnämnden. Hans Johnsson

återkom dock inte med något studieintyg.

Uppsalahem AB gör generellt regelbundna kontroller med studieresultat för

studentboenden.

Hans Johnsson

Hans Johnsson uppger att det är korrekt att han inte har tagit några högskolepoäng

sedan 2013. Anledningen till detta beror på att han har problem med ryggen och fick

en akut ryggskada, orsakad av sjukvården den 27 juni 2014. Värk har gjort att han inte

har orkat studera. Han är ålderspensionär och har en pension om drygt 11 000 kr per

månad efter skatt och inklusive bostadstillägg. Månadshyran för lägenheten är 5 556

kr. Han är inskriven på juristlinjen och avsikten är att fullfölja studierna.

Det är korrekt att Uppsalahem AB hörde av sig våren 2020 och då redogjorde han för

vad som hänt honom. I februari 2021 hörde Uppsalahem AB av sig igen. P.g.a.

ryggskadan kan han inte sitta och han har även problem när han ligger. Han bodde

tidigare på ett lägenhetshotell innan boendet i prövningslägenheten. Fram till någon

gång under 2011 arbetade han som skötare inom psykiatrin då han blev uppsagd.
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Han har gett in flera handlingar om sin ryggskada och väntar på ett nytt intyg från en

läkare.

På fråga av ordföranden uppger Uppsalahem AB att bolaget inte ifrågasätter att Hans

Johnsson har en ryggskada.

Ordföranden konstaterar att förekomsten av ryggskada är ostridig, varför bevisning i

denna del inte är behövlig.

Parterna slutför talan.

Sammanträdet, som pågick kl. 11.00-11.30, förklaras avslutat med besked att beslut i

ärendet kommer att meddelas den 16 juni 2021 kl.14.00 genom att beslutet då hålls

tillgängligt på hyresnämndens kansli samt kommer att skickas till parterna.

Efter enskild överläggning meddelar hyresnämnden följande

BESLUT (2021-06-16 kl. 14.00)

1. Hyresavtalet mellan Uppsalahem AB och Hans Johnsson avseende en

bostadslägenhet med adress Rackarbergsgatan 30 i Uppsala upphör att gälla den 30

juni 2021.

2. Hans Johnsson medges uppskov med avflyttning t.o.m. den 30 september 2021.

3. Så länge Hans Johnsson har rätt att bo kvar ska hyresvillkoren vara oförändrade

utom såvitt avser hyrestid och uppsägningstid.
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4. Hans Johnsson är skyldig att avflytta senast den l oktober 2021 kl. 12.00 så snart

beslutet om upphörande har vunnit laga kraft; dels från den bostadslägenheten med

adress Rackarbergsgatan 30 i Uppsala, dels från en evakueringslägenhet med

adress Rackarbergsgatan 18 i Uppsala.

Skäl

( j Rättsliga utgångspunkter

Om det i annat fall inte strider mot god sed i hyresförhållande eller annars inte är

oskäligt mot hyresgästen att hyresförhållandet upphör, så kan hyresavtalet upphöra (12

V ; kap 46 § första stycket 10 jordabalken (JB). Hyresvärden måste även ha ett skäligt

avflyttningsskäl.

Yrkanden mm

Se ovan under protokoll.

Utredningen

Uppsalahem AB

Hyresavtal, uppsägning, registreringsintyg, resultatintyg

( , Hans Johnsson

Journalanteckningar, remissbekräftelse

( Hyresnämndens bedömning

Enligt avtalsvillkor i hyresavtalet ska Hans Johnsson för att kunna behålla

pr övnings lägenheten prestera ett sådant studieresultat som berättigar till studiemedel

för heltidsstudier per termin den senast aktuella terminen.

Hyresavtalet upphör

Uthyrningen av studentlägenheter skiljer sig oftast från uthyrningen av andra

bostadslägenheter genom att det i hyresavtalet uppställs studiekrav. Om hyresavtalet

sägs upp på grund av att hyresgästen inte uppfyller studiekraven ska frågan om
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hyresavtalets förlängning prövas i vanlig ordning och hyresvärdens skäl för

uppsägningen ska vägas mot hyresgästens behov av att få bo kvar (se!2 kap.46 § första

stycket 10 jordabalken). Det av Uppsalahem AB åberopade skälet för hyresavtalets

upphörande - att ställa lägenheten till bostadskön för studenter - är ett s.k. sakligt

avflyttningsskäl. Det får anses föreligga ett hyresvärdsintresse av att hyresavtalet inte

ska förlängas och mot detta ska ställas hyresgästens intresse att även fortsättningsvis få

hyra prövningslägenheten. Hyresnämnden bedömer att även Hans Johnsson har ett

skyddsvärt intresse som ska tillmätas viss betydelse.

Vid intresseavvägningen mellan parterna bör dock särskilt beaktas Uppsalahem AB :s

syfte med innehavet av prövningslägenheten är att tillhandahålla boende för aktivt

studerande vid universitet eller högskola i Uppsala och detta behov är nu aktuellt.

Hyresnämnden anser att en förutsättning för att få hyra prövningslägenheten är att

Hans Johnsson bedriver heltidsstudier vid universitet eller högskola i Uppsala och att

denne uppvisar studieresultat för varje termin.

I ärendet är ostridigt att Hans Johnsson inte har tagit några högskolepoäng sedan 2013

samt att han har en ryggskada sedan 2014. Av ingivna intyg framgår att hyresgästen

inte har presterat studieresultat i enlighet med vad som krävs enligt

studerandeklausulen.

Hyresnämnden anser att det Hans Johnsson hittills har presterat i studiehänseende inte

innebär att han kan anses vara heltidsstuderande vid universitet eller högskola i

Uppsala. I en situation där hyresgästen inte har uppfyllt de av hyresvärden uppställda

kraven på studieresultat kan en förlängning av hyresavtalet bara ske om särskilda skäl

talar för det (se RBD 1977:54, Svea hovrätts beslut 2015- 12-22 i ÖH 3758-15).

Hyresnämnden konstaterar att Hans Johnsson får anses ha anfört särskilda skäl i form

av hans ryggskada för förlängning av hyresavtalet. Hans Johnsson har härvid gjort

gällande att ryggskadan, med pågående värk alltsedan dess den 27 juni 2014, har

medfört att han inte kunnat studera. I denna del noterar nämnden att Hans Johnsson
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sedan 2013 inte har presterat några högskolepoäng och att tiden nu löpt på i närmare

åtta år utan studieresultat. Nämnden konstaterar att Hans Johnsson under denna tid

endast vid två tillfällen har varit i kontakt med Uppsalahem AB och att nämnda

kontakter synes ha skett på initiativ av Uppsalahem AB.

Hyresnämnden anser att Hans Johnsson inte har anfört sådana särskilda skäl utvisande

att det finns skäl att bortse från kravet på studieresultat. Vid den intresseawägning

som hyresnämnden nu har att göra mellan Uppsalahem AB:s intresse av att hyra ut

lägenheten till annan studerande och Hans Johnssons behov av en bostad, anser

nämnden att det inte är oskäligt mot honom att hyresavtalet upphör på den nu

åberopade grunden.

Sammanfattningsvis konstaterar hyresnämnden att det inte strider mot god sed i

hyresförhållande eller det av någon annan anledning är oskäligt mot Hans Johnsson om

hyresavtalet upphör. Ansökan ska därför bifallas.

Uppskov med avflyttning

Hans Johnsson har begärt uppskov med avflyttning t.o.m. den 30 juni 2023.

Uppsalahem AB har endast medgett en månads uppskov med avflyttning.

Med beaktande av kommande semesterperiod och då Hans Johnsson inte har någon

annan bostad, anser nämnden att det av Uppsalahem AB medgivna uppskovet är något

för kort. Hyresnämnden anser att Hans Johnsson skäligen är tillgodosedd med ett

uppskov to.m. den 30 september 2021.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga A

Överklagan senast den 7 juli 2021

Hans G Johansson
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SVERIGES DOMSTOLAR Bilaga

Hur man överklagar
Beslut i Hyresnämnden eller Arrendenämnden

l

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan
du överklaga. Här far 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 skriftiiga 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.domstol.se/hyra--arrende
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