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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 april 2016 beretts tillfälle att avge 

yttrande över departementspromemorian Effektivare hyres- och arrendenämnder 

(Ds 2016:4).  

 

Advokatsamfundet har tidigare yttrat sig över betänkandet Hyres- och arrendetvister i 

framtiden (SOU 2012:82) och då tillstyrkt utredningsförslaget om att bland annat ”föra 

över” hyresnämnderna till domstol och hantera hyresmålen som domstolsärenden.1 

 
Sammanfattning 
 

Advokatsamfundet har i huvudsak ingen erinran mot promemorians förslag till hur 

verksamheten i hyres- och arrendenämnderna kan effektivisera prövningen av hyres- och 

arrendeärenden och hur mål kan moderniseras och göras mer ändamålsenliga. Dock 

motsätter sig Advokatsamfundet ett generellt krav på prövningstillstånd för att hovrätterna 

ska pröva hyres- och arrendenämndernas beslut. 

 

Avsnitt 5.6 Överklagande av hyres- och arrendenämndens beslut  
 

Advokatsamfundet motsätter sig att det införs ett generellt krav på prövningstillstånd för 

att hovrätterna ska pröva hyres- och arrendenämndernas beslut. Skälet för detta är bland 

annat att hyreslagstiftningen är en social skyddslagstiftning och ett krav på 

prövningstillstånd skulle göra det svårare för framför allt en hyresgäst utan ombud att få 
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överprövning av ett beslut som gått denne emot. Det är inte lämpligt att lägga fram ett 

förslag som urholkar rättssäkerheten genom en inskränkning i möjligheten att få till stånd 

en materiell prövning i två instanser.2 Dessutom skulle kostnaden för att anlita ett ombud 

för att få till stånd ett prövningstillstånd med största sannolikhet verka avskräckande för 

de flesta hyresgäster som inte redan anlitat ombud för sitt ärende i hyres- och 

arrendenämnden.  

 

Ett ytterligare skäl mot införandet av prövningstillstånd är möjligheten att åberopa nya 

omständigheter och ny bevisning i hovrätten. I nämndförfarandet finns inte regler om s.k. 

stupstocksföreläggande eller om meddelande av att förberedelsen vid en viss tidpunkt ska 

anses avslutad. Utredningen har resonerat om detta under avsnitt 5.2., men valt att inte 

överväga denna fråga vidare. Förfarandet innebär att krav på prövningstillstånd leder till 

prövning i två olika moment i hovrätten. Advokatsamfundet delar inte utredarens 

slutsatser i denna del och anser att förslaget i stället leder till ökat arbete och ökade 

kostnader för såväl det allmänna som för parterna i de fall de har ombud, då 

argumentering ska ske i såväl frågan om prövningstillstånd som i sak.     

 

Avsnitt 6 En effektivare upplysningsverksamhet 
 

Advokatsamfundet delar utredarens förslag när det gäller en effektivare 

upplysningsverksamhet och att upplysningsverksamheten bäst sker genom en samordnad 

verksamhet med en gemensam plattform avseende telefonnummer, webbplats och e-post. 

Förslaget innebär att risken för att upplysningsverksamheten övergår till rådgivning är 

mindre när den som söker hjälp inte vänder sig till den ”egna” hyresnämnden/arrende-

nämnden, som sen eventuellt ska pröva ärendet i sak. Advokatsamfundet är dock tveksamt 

till om det praktiskt och tekniskt går att genomföra förslaget på det sätt som redovisats i 

promemorian (bl.a. s. 190), t.ex. när det gäller möjligheten att bli kopplad till en 

handläggare, som har särskilda kunskaper och erfarenheter inom ett visst område. Detta 

särskilt som tjänstgöringen i upplysningen ska fördelas ut på samtliga nämnder med ett 

ganska fåtal antal timmar per vecka för varje nämnd (se s. 188-189). Det verkar inte 

sannolikt att en handläggare med just de särskilda kunskaper som uppringaren efterfrågar 

kommer att vara tillgänglig vid varje givet samtal. 

 

Hur upplysningsverksamheten ska ordnas, bör överlåtas åt nämnderna att ombesörja i 

samråd med Domstolsverket utifrån de övergripande direktiven som ges i förslaget. 
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 Se t.ex. Advokatsamfundets remissyttrande den 10 juni 2002 över 1999 års rättegångsutrednings 

slutbetänkande ”En modernare rättegång”, SOU 2001:103, liksom den 13 maj 2013 över EMR-utredningens 

betänkande En modernare rättegång II – en uppföljning (SOU 2012:93). 


