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1. VÅR MÅLSÄTTNING 

HSB Skåne har som målsättning att vara Skånes bästa hyresvärd. Vi värnar om våra 

hyresfastigheter och om våra hyresgäster. Utifrån kärnvärderingarna engagemang, trygghet, 

hållbarhet, omsorg och samverkan (ETHOS) strävar vi efter att långsiktigt tillhandahålla det goda 

boendet och att vara en trygg hyresvärd. 

2. FÖRDELNING AV HYRESRÄTTER  

Lediga lägenheter publiceras på HSB Skånes hemsida varje tisdag och är synlig en vecka framåt. 

Alla kan anmäla intresse för bostad hos HSB Skåne. Fördelning mellan inkomna 

intresseanmälningar sker i första hand till Bosparande HSB-medlem, i andra hand till HSB-

medlem, och i tredje hand till andra intressenter. För vissa hyresrätter kan särskilda kriterier gälla, 

såsom exempelvis ålderskategoriboende. HSB-medlem som har sitt medlemskap i annan HSB-

förening än HSB Skåne och som tilldelas en lägenhet på grund av Bosparpoäng eller medlemstid 

ska senast när hyresavtal skrivs ha överfört sina Bosparpoäng och sin medlemsandel till HSB 

Skåne.  

HSB Skåne kan avstå ifrån att fördela vakanta hyresrätter för att exempelvis evakuera befintliga 

hyresgäster, tillgodose befintlig hyresgästs förändrade behov, utgöra tillfällig bostad för kund till 

nyproduktion eller i andra fall då det behövs för en långsiktig relation mellan hyresvärd och 

hyresgäst. Sådana tillfälligt undantagna hyresrätter återförs som vakant så snart behovet upphört.  

3. VÅRA HYRESGÄSTER 

För att bli hyresgäst hos HSB Skåne måste man kunna betala hela den avtalade hyran i rätt tid och 

samtidigt ha pengar över till andra levnadsomkostnader. Hyresgästen måste ha en inkomst som 

motsvarar tre gånger hyran (brutto). Om inkomsten inte riktigt står i proportion till hyran kan 

hyresgästen bli godkänd med en borgensman. Borgensmannen ska kunna uppvisa en inkomst på 

minst fem gånger hyran.  

Som inkomst räknas: 

• Inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet 

• Inkomst av kapital – räntor eller avkastning på eget kapital räknas som inkomst 

• Ersättning från A-kassa/försäkringskassa (som grundar sig på inkomst av tjänst och 

inkomst av näringsverksamhet) 

• Pension eller äldreförsörjningsstöd 

• Övriga ersättningar – föräldrapenning, graviditetsersättning, aktivitetsersättning, 

sjukersättning, handikappersättning 

 

Till inkomst räknas även följande bidrag:  

• Studiemedel från CSN (lån och bidrag) 

• Underhållsstöd 

• Barnbidrag 

 

Godkända nettobidrag räknas upp med faktor 1,5 för att bli jämförbara med bruttoinkomst. 
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HSB Skåne inhämtar regelmässigt kreditupplysning på personer som erbjuds lägenhet. För att 

teckna bindande avtal för en hyresrätt får det inte finnas några betalningsanmärkningar 

relaterade till boendet. För andra betalningsanmärkningar sker en samlad bedömning. HSB Skåne 

förbehåller sig rätten att pröva och avgöra sökandens förutsättningar i det enskilda fallet. 

En blivande hyresgäst ska ha fyllt 18 år när hyresavtal skrivs, ha ett svenskt personnummer eller 

samordningsnummer, ha behov av bostad och för avsikt att bosätta sig i hyresrätten permanent, 

samt kunna förväntas visa den hänsyn som krävs av en hyresgäst. HSB Skåne inhämtar 

regelmässigt referens från tidigare hyresvärd, arbetsgivare eller motsvarande. Om hyresgästen har 

misskött sin relation med HSB under de senaste två åren nekas hyresgästen att skriva avtal. Vid 

dokumenterat misskött relation kan hyresgästen spärras från att göra intresseanmälningar på 

HSBs lägenheter under två års tid. 

4. FRÅGOR UNDER HYRESFÖRHÅLLANDET  

Ifråga om andrahandsupplåtelse, överlåtelse och byte av hyresrätt eller andra frågor om rättigheter 

och skyldigheter i hyresförhållande följer HSB Skåne rådande lagstiftning och rättstillämpning. 

Information om vad det innebär i praktiken lämnas på förfrågan.  

5. NOLLTOLERANS MOT OEGENTLIGHETER 

HSB Skåne har nolltolerans mot oegentligheter på hyresmarknaden och användning av 

hyreslägenhet i strid med avtal, lag eller god sed. Vid sådan misstanke vidtar HSB Skåne därför 

omedelbart åtgärder, vilket kan medföra uppsägning, avsked och polisanmälan.  

 

 

 


