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Välkommen på seminarium och kurser 
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SEMINARIUM 
 
Med anledningen av coronaviruset anordnar vi seminarium med begränsat antal deltagare i 
kurslokalen. Vi erbjuder även deltagande via länk på Zoom och anmälningslänken skickas ut 
till den e-postadress du lämnat i anmälan. Din anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten 
att ställa in vid lågt deltagarantal. 
 
Återställande av lokal vid avflyttning 
När en hyresgäst avflyttar från en förhyrd lokal uppstår ofta frågor om krav på återställande 
av lokalen och i vilket skick lokalen i övrigt ska återlämnas. 
 
På seminariet tas faktorer som har betydelse för bedömningen upp t.ex. betydelsen av vad 
parterna avtalat i hyresavtalet om skicket vid hyresgästens tillträde till lokalen. Annat som 
tas upp är fördelningen av underhållsansvaret för lokalen, hur underhållet kommit att 
utföras under hyrestiden och vem som svarar för fast inredning eller utrustning som 
hyresgästen tillfört lokalen.  
 
Advokaterna Niklas Lidquist och Robert Bruzelius-Lidqvist redogör för lagregler och 
rättspraxis. Utöver detta kommer det att finnas utrymme för diskussion och frågor. 
 
Tid: onsdagen den 22 september kl. 08.00 – ca 09.30  
 frukost serveras för deltagare på plats från kl. 07.45 
Plats: Advokatfirman Steinmann, Linnégatan 7, Stockholm 
Pris: 800 kronor per person, moms tillkommer 
 
Sista anmälningsdag är den 17 september 2021 
 
Förlängningstvister, otillåten andrahandsuthyrning av bostad 
Vid olovlig uthyrning i andra hand samt vid förstahandshyresgästens uttag av oskälig hyra 
aktualiseras ett flertal frågor. Vad gäller enligt reglerna i hyreslagen som trädde i kraft den  
1 oktober 2019? Vad bör en hyresvärd vidta för åtgärder om man misstänker en olovlig 
andrahandsuthyrning och/eller att hyresgästen tar ut oskälig hyra från en 
andrahandshyresgäst eller inneboende? Vilken typ av bevisning kan en hyresvärd åberopa i 
ett förlängningsärende vid hyresnämnden i anledning av olovlig andrahandsuthyrning samt 
vid oskälig hyra?  

Advokaterna Maria Liljeblad och Elin Isakzon redogör för lagregler och rättspraxis. Utöver 
detta kommer det att finnas utrymme för diskussion och frågor. 

Tid: tisdagen den 19 oktober 2021 kl. 08.00 – ca 09.30,  
 frukost serveras för deltagare på plats från kl. 07.45 
Plats: Advokatfirman Steinmann, Linnégatan 7, Stockholm 
Pris: 800 kronor per person, moms tillkommer 
 
Sista anmälningsdag är den 15 oktober 2021 
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SEMINARIUM forts. 
 
 
Brister som utgör hinder och men i nyttjanderätten i lokalhyresförhållande - risker 
och konsekvenser 
I ett rättsfall, NJA 2019 s 445, har Högsta domstolen bedömt att ombyggnadsarbeten i ett 
köpcentrum varit så omfattande och av sådan väsentlig betydelse att en lokalhyresgäst, 
förutom rätt till hyresreduktion, därtill haft rätt till förtida uppsägning av lokalhyresavtalet. 
 
Advokat Carl Westling och biträdande jurist Sara Engman kommer att ta upp Högsta 
domstolens avgörande, de rättsliga regleringarna och frågor om när brister i skicket i och i 
anslutning till lokaler kan leda till hyresreduktion, skadestånd samt uppsägningsrätt. Därtill 
genomgås hur hyresreduktion och skadestånd beräknas vid tvister på grund av hinder och 
men i nyttjanderätten. Utöver detta kommer det att finnas utrymme för diskussion och 
frågor. 
 
Tid: onsdagen den 10 november 2021 kl. 08.00 – ca 09.30,  
 frukost serveras för deltagare på plats från kl. 07.45 
Plats: Advokatfirman Steinmann, Linnégatan 7, Stockholm 
Pris: 800 kronor per person, moms tillkommer 
 
Sista anmälningsdag är den 5 november 2021 
 
Hantering av bostadshyresgästs hyresskuld 
Seminariet behandlar hyresgästens betalningsansvar för hyra. Advokat Sarah Juhnell och 
biträdande jurist Christian Fredrikson tar bl.a. upp tillvägagångssätt och taktiska 
överväganden vid indrivning av hyresskuld samt de preskriptionsregler som måste iakttas. 
Vidare behandlas inkomstkrav, säkerhet vid uthyrning och hur man vårdar sitt hyresavtal 
under hyresförhållandet genom t.ex. rättelseanmaningar, kontakter med socialtjänsten och 
information till borgensmän. Det kommer att finnas utrymme för diskussioner kring olika 
frågeställningar. 
 
Tid: onsdagen den 8 december 2021 kl. 08.00 – ca 09.30,  
    frukost serveras för deltagare på plats från kl. 07.45 
Plats: Advokatfirman Steinmann, Linnégatan 7, Stockholm 
Pris: 800 kronor per person, moms tillkommer 
 
Sista anmälningsdag är den 3 december 2021 
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KURSER 
  
Nedanstående hyresrättsliga kurser leds av advokaterna Agneta Gothenby och Maria 
Liljeblad med mångårig erfarenhet inom ämnet. Teori varvas med praktiska grupparbeten 
och diskussioner. 
 
Citat från tidigare deltagare om kursens innehåll, upplägg och kurspärm ”Jättebra och 
nyttigt!”, ”Bra variation mellan föreläsningar och grupparbeten”, ”Värdefullt material som 
man kommer att ha användning av”. 
 
Med anledningen av coronaviruset anordnar vi kurser med begränsat antal deltagare i 
kurslokalen. Din anmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid lågt 
deltagarantal. 
 
Grundkurs i hyresjuridik, 6 – 7 oktober 2021 
En grundläggande kurs i hyresjuridik avseende bostäder och lokaler för alla som arbetar 
inom fastighetsförvaltande företag eller arbetar med hyresrättsliga frågor. Kursen är en 
genomgång av hyreslagen och ger dig praktisk träning i att använda bestämmelserna. 
 
Tid:  6 –7 oktober 2021 kl. 09.00 – ca 16.00 
Plats:  Advokatfirman Steinmann, Linnégatan 7, Stockholm  
Pris:       11 800 kronor per person, moms tillkommer 
 Vid anmälan innan den 15 september 2021 erhålls 10% rabatt. 
 
Sista anmälningsdag är den 29 september 2021.  
Lunch, fika och kurspärm ingår. 
 
Lokalhyresjuridik, 24 – 25 november 2021 
Kursen ger dig kunskap om lagregler och praxis som gäller för lokalhyresförhållanden. Som 
kursdeltagare får du färdigheter i avtalstecknande (avtals- och uppsägningstider, ändamål, 
skick, säkerhet, avstående från besittningsskydd m.m.), hyresrättsliga förvaltningsfrågor 
samt hanteringen av hyresavtalets avveckling (uppsägning, indirekt besittningsskydd, 
skadestånd m.m.). Kursen tar även upp obeståndsfrågor och hyresnämndsförfarandet.  
 
Tid:   24 – 25 november 2021, kl. 09.00 – ca 16.00 
Plats:   Advokatfirman Steinmann, Linnégatan 7, Stockholm  
Pris:       11 800 kronor per person, moms tillkommer 
 Vid anmälan innan den 1 oktober 2021 erhålls 10% rabatt. 
 
Sista anmälningsdag är den 17 november 2021.  
Lunch, fika och kurspärm ingår 
 
FÖRETAGSANPASSADE KURSER 
 
Vi skräddarsyr även kurser anpassade efter era önskemål och behov. Kurserna kan hållas i 
antingen era eller våra lokaler. Kontakta oss för mer information. 
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ANMÄLAN 
  
SEMINARIUM 
 
 
        22 september 2021             Återställande av lokal vid avflyttning 
 

        19 oktober 2021                  Förlängningstvister, otillåten andrahandsuthyrning 
                                                               av bostad 
                                     
        10 november 2021              Brister som utgör hinder och men i nyttjanderätten i          
                                                               lokalhyresförhållande – risker och konsekvenser 
 

        8 december 2021                    Hantering av bostadshyresgästs hyresskuld   
 
KURSER 
 
   6 - 7 oktober 2021            Grundkurs i hyresjuridik 
 
   24 – 25 november 2021    Lokalhyresjuridik 
  

   Kontakt önskas angående offert (fyll i dina kontaktuppgifter nedan) 
 

 
 
Skicka din anmälan per post eller till utbildning@steinmann.se alternativt kan du anmäla dig via vår 
hemsida www.steinmann.se. Anmälan är bindande. Avgifterna faktureras i förskott. Vi förbehåller 
oss rätten att ställa in vid för lågt deltagarantal. 
 
Namn: …………………………………………………………………………………………………………………………..………….
  
Företag: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
  
Adress: …………………………………………………………………………………………………………………………………
  
Postadress: ………………………………………………………………………………………………………………………………………
  
Epost: ………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
  
Telefon:           ……………………………………………………………… Mobil:……………………………………………….………….. 
 
Ev. faktureringsadress: (Om annan än ovan)   ……………………………………………………………………………………… 
 
Ev. ref/kod på fakturan:   …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
För information om hur vi behandlar dina personuppgifter, se dokumentet ”Information om Advokatfirman 
Steinmanns personuppgiftsbehandling” på vår hemsida www.steinmann.se.  
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