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REGERINGSRÄTTENS
DOM
Mål nr
958-09

meddelad i Stockholm den 18 december 2009
KLAGANDE
Försäkringskassan
103 51 Stockholm
MOTPART
AA

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrätten i Jönköpings dom den 15 december 2008 i mål nr 2324-08, se
bilaga
SAKEN
Bostadsbidrag
___________________
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten upphäver kammarrättens och länsrättens domar och fastställer
Försäkringskassans beslut.

YRKANDEN M.M.

Försäkringskassan yrkar att kammarrättens och länsrättens domar upphävs och att
Försäkringskassans beslut den 3 januari 2008 fastställs. Försäkringskassan anför
bl.a. följande. Rätten till bidrag till kostnader för bostad uppkommer vid det
tillfälle från vilket sökanden kan anses bo i en bostad som han eller hon äger eller
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innehar med hyres- eller bostadsrätt. I målet har framkommit att AA fick faktisk
tillgång till sin nya bostad först den 3 september 2007. Vidare hade hon inte några
kostnader för bostaden under de två första dagarna i september 2007.
Bestämmelsen i 12 kap. 7 § jordabalken om ny hyresgästs tillträde till lägenhet
saknar betydelse i sammanhanget. AA kan därför inte anses ha bott i den aktuella
bostaden tidigare än den 3 september 2007. Hon är därmed enligt 21 § första
stycket lagen (1993:737) om bostadsbidrag, BoL, berättigad till bidrag till
kostnader för bostad först från och med oktober 2007.

AA bestrider bifall till överklagandet. Hon åberopar bl.a. att hon haft kontrakt på
bostaden från den 1 september 2007 och att hon haft för avsikt att flytta in den
dagen men hindrats från detta eftersom den tidigare hyresgästen inte flyttade ut.

SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Enligt 1 § första stycket BoL lämnas bostadsbidrag av allmänna medel bl.a. i form
av bidrag till kostnader för den bostad där sökanden är bosatt och folkbokförd.
Enligt 21 § lämnas bidrag från och med månaden efter den då rätten till bidrag har
uppkommit samt till och med den månad då rätten till bidrag har ändrats eller
upphört dock längst tolv månader. Om rätten till bidrag uppkommit eller upphört
den första dagen i en månad, ska dock bidraget lämnas eller upphöra från och med
den månaden.

I målet är fråga om AA är berättigad till bostadsbidrag från och med september
2007 eller, enligt Försäkringskassans beslut, först från och med oktober 2007. Av
utredningen framgår att AA, som såvitt framgår inte tidigare haft bostadsbidrag,
tecknat hyreskontrakt avseende den nu aktuella bostaden med tillträde den 1
september eller, i en annan version av kontraktet, den 3 september 2007. Enligt
uppgifter från hyresvärden kunde AA, som önskat tillträda lägenheten den 1
september, inte disponera denna förrän måndagen den 3 september 2007 eftersom
föregående hyresgäst först då lämnat lägenheten.
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Enligt 12 kap. 7 § jordabalken ska, när hyrestiden löpt ut, hyresgästen senast
påföljande dag lämna lägenheten och senast klockan 12 den dagen hålla

lägenheten tillgänglig för den som ska tillträda den. Infaller den dag då lägenheten
ska tillträdas eller lämnas på en söndag, annan allmän helgdag, lördag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton, ska det i stället ske nästa vardag. Den
1 september 2007 var en lördag och den nu nämnda bestämmelsen synes haft
betydelse för den tidpunkt från vilken AA fått möjlighet att disponera sin nya
bostad.

Bestämmelserna i BoL innebär att AA har rätt till bostadsbidrag för den nya
bostaden även för september 2007 förutsatt att hon ska anses bosatt
där från och med den 1 september. De kriterier som är avgörande i
folkbokföringssammanhang får anses vägledande i bosättningsfrågan, jfr prop.
1992/93:174 s. 55. Enligt 7 § folkbokföringslagen (1991:481) anses en person
vara bosatt på den fastighet där han regelmässigt tillbringar eller, när byte av
bostad har skett, kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila. Det är
personens egen avsikt som spelar en avgörande roll vid bedömningen av ett
flyttningsfall (prop. 1990/91:153 s. 87).

Även om AA haft önskemål om att byta till den nya bostaden från och med den 1
september har hon till följd av hyresrättsliga förhållanden inte kunnat få tillträde
till denna förrän den 3 september 2007. Hon kan inte anses bosatt där tidigare än
tillträdesdagen och rätten till bostadsbidrag har därför inte uppkommit tidigare än
den dagen. Bostadsbidrag ska således, som Försäkringskassan funnit, lämnas först
från och med oktober månad.

Försäkringskassans överklagande ska således bifallas.
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Föredragande regeringsrättssekreterare
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