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HSB är i huvudsak en bostadsrättsorganisation men äger i dagsläget också mer än 25 000 
hyreslägenheter fördelade över hela Sverige. När de blir lediga hyrs de i första hand ut till våra 
bosparande medlemmar. Lägenheterna fördelas efter bosparpoäng och den som har flest poäng 
får välja först. 

 
REGLER FÖR FÖRDELNING AV HYRESRÄTTER 
Ett bosparande i HSB ger dig möjlighet att efterfråga en hyreslägenhet i hela landet där HSB har 
hyresfastigheter. Hyreslägenheterna fördelas i första hand till bosparare. HSB-föreningen kan 
fördela hyreslägenhet enligt egna riktlinjer i de fall ingen bosparare efterfrågar hyreslägenheten. 
Det förekommer även lokala avvikelser när det gäller tilldelning av lägenheter till ungdomar 
mellan 18-29 år som i vissa fall har förtur. 
 
Du måste vara medlem i den HSB-förening där du söker hyresrätt samt ha ditt 
bosparande registrerat i den HSB-föreningen. Du måste vid förmedlingstillfället ha fyllt 
18 år. 
 
Du måste ha en inkomst som motsvarar tre gånger hyran. 

 
Som inkomst räknas:  

• inkomst från arbete  
• studiemedel från CSN  
• pension  
• ersättning från A-kassa/försäkringskassa (som grundar sig på inkomst av 

anställning) 
Socialbidrag eller motsvarande försörjningsstöd godkänns inte som 
inkomst. Om inkomsten inte riktigt står i proportion till hyran kan du bli 
godkänd med en borgensman.  
Borgensmannen ska kunna uppvisa en inkomst på minst fem gånger hyran. 
 

Du får inte ha några betalningsanmärkningar.  
 
Du som söker får inte ha någon annan bostad. Om sådan finns ska detta boende avslutas. Detta 
ska kunna styrkas innan kontraktsskrivning och vara klart innan inflytt. 
 
Om du blir aktuell för en lägenhet måste du vara beredd att styrka din inkomst med ett 
arbetsgivarintyg med inkomstuppgifter. En kreditupplysning tas även på den sökande. 

 
Du får tacka nej till högst fem erbjudanden under en sexmånadersperiod. Tackar du nej 5 gånger 
blir du spärrad från att söka fler lägenheter under nästkommande sex månader. Blir du erbjuden 
en lägenhet och inte svarar likställs detta med att du svarar nej. 
 
Lägenheterna fördelas i bosparpoängordning. Du måste vara medlem i den HSB-förening 
där du söker hyresrätt samt ha ditt bosparande registrerat i den HSB-föreningen. Vid nyttjande 
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av bosparpoäng vid tilldelning av hyresrätt nollställs bosparpoängen1 men om pengarna står 
kvar på poänggrundande konto finns bosparpoängen kvar att nyttja för förtur till nyproducerad 
bostad. Om du fortsätter att bospara efter att du nyttjat din förtur till hyresrätt får du ett nytt 
bosparpoäng för varje 100 kronor du sparar för båda dina förturer. Detta innebär att du kan ha 
olika många bosparpoäng för turordning till nyproducerad bostad och till hyresrätt 

Överlåtelse kan ske till make, maka, sambo, registrerad partner, förälder, syskon, barn eller 
barnbarn. Det går också att överföra till makes/makas/sambos/ registrerad partners barn, samt 
genom bodelning, arv eller testamente.  
 
Det är inte möjligt att slå ihop poäng från flera bosparare till en och samma person. 
 
Den bosparande medlemmen, vars poäng ska användas, måste föra över andel och kapital till 
den som ska skriva kontrakt på hyreslägenheten.  
 
Överföringen ska vara genomförd innan du söker lägenhet.  
 
Regler för fördelning av hyresrätter fastställs av HSB Riksförbunds föreningsstämma2 

 

                                                 
1 Gäller ej rivningskontrakt. Seniorbostäder kan sökas tidigast det år du fyller 55 år. 
2 Föreningsstämman kan delegera till förbundsstyrelsen att göra ändringar i regelverket. 
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