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Ärendebeskrivning
Den nya riktlinjen för tidsbestämt stöd i form av bostad genom socialtjänsten syftar till att 
tydliggöra målgruppen för insatsen samt syftet med insatsen. Riktlinjen omfattar en tidigare 
insatstsyp – träningslägenhet men också en ny insatsform – stödbostad för barnfamilj. 
Riktlinjen sätter också ramar för insatsens omfattning.  I riktlinjen har även att 
barnkonventionen blivit lag särskilt tagits i beaktande.

 De effekter som förvaltningen ser är en tydlighet för handläggare samt en tydlighet för 
medborgare vad insatsen innebär. Förslaget innebär även att respektive handläggare ges 
förutsättning att arbeta mer effektivt med en långsiktig hållbar situation för kund.
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Tjänsteskrivelse
Riktlinje för tidsbestämt stöd i form av 
bostad genom socialtjänsten

Förslag till beslut
Att Socialnämnden antar ny riktlinje i form Riktlinje för tidsbestämt stöd i form av 
bostad genom socialtjänsten från och med 2021-02-28.
Att besluta att Riktlinjer för träningslägenheter DNR SN 2018.103-4 antagen 2018-
06-12 i sin helhet därmed slutar att gälla from 2021-02-28.

Sammanfattning av ärendet
Den nya riktlinjen för tidsbestämt stöd i form av bostad genom socialtjänsten syftar 
till att tydliggöra målgruppen för insatsen samt syftet med insatsen. Riktlinjen 
omfattar en tidigare insatstsyp – träningslägenhet men också en ny insatsform – 
stödbostad för barnfamilj. Riktlinjen sätter också ramar för insatsens omfattning.  I 
riktlinjen har även att barnkonventionen blivit lag särskilt tagits i beaktande.

 De effekter som förvaltningen ser är en tydlighet för handläggare samt en tydlighet 
för medborgare vad insatsen innebär. Förslaget innebär även att respektive 
handläggare ges förutsättning att arbeta mer effektivt med en långsiktig hållbar 
situation för kund. 

Konsekvenser för hållbar utveckling
Förvaltningen ser inga negativa konsekvenser för hållbar utveckling i antagandet av 
ny riktlinje. 

Konsekvenser för barn
De konsekvenser förvaltningen ser gällande barn och unga är att handläggare får 
bättre insyn i livssituationen för familjen som helhet samt deras behovsbild genom en 
explicit insats - stödbostad för barnfamilj. 

Ann-Sophie Holgersson Heidi Stapf Ekström
Avdelningschef Myndighet Enhetschef VoF
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1 Inledning 
I socialtjänstlagens portalparagraf 1 kap. 1 § anges socialtjänstens övergripande mål. 
Samhällets socialtjänst ska på demokratins och solidaritetens grund främja 
människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva 
deltagande i samhällslivet. Socialtjänsten ska under hänsynstagande till människans 
ansvar för sin och andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla 
enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för 
människornas självbestämmande och integritet. Följande insatser är således ett 
viktigt steg i att ge bistånd som ämnar stärka den enskildes möjligheter att leva ett 
självständigt liv. 

1.1 Riktlinjernas syfte och tillämpning 
Syftet med riktlinjerna är: 

 Att fungera som socialnämndens styrdokument för de handläggare som 
utreder och fattar beslut om bistånd. 

 Att bidra till mer enhetliga bedömningsgrunder för att garantera likställighet 
och rättssäkerhet. 

 Att ge en allmän beskrivning av insatsen. 

Riktlinjerna är en vägledning och innebär inte någon inskränkning i den enskildes 
möjligheter att få sin ansökan individuellt prövad. Varje ansökan ska utredas och 
varje beslut ska baseras på den enskildes behov. 

1.2 Målgrupp träningslägenhet 

Träningslägenhet är en insats som finns till för för personer över 20 år som gått 
igenom vård och rehabilitering och/eller behöver stöd då de har haft alternativt har 
utmaningar gällande hantering av ett eget boende. Syftet är att ge kund förutsättning 
att träna på att klara av ett eget boende med allt vad det innebär såsom – 
hushållsbudget, betala räkningar, sköta bostaden samt andra förpliktelser som hör till 
det ansvar som ett boende medför.  Sökande ska också bedömas kunna klara eget 
boende med det boendestöd som ges av kommun. Villkoret för att få insatsen 
biståndsbedömd är att handläggare bedömer att under insatstiden ska förutsättning 
finnas för att hyran betalas i tid, lägenheten ska skötas, och inga störningar för 
omgivningen ska förekomma. Inte heller kan den enskilde ha barn/familj, 
inneboende eller husdjur. 
Idag är träningslägenhets insatsen till för följande målgrupp:

 Missbrukare som gått igenom behandling och som är stabila i sin 
rehabilitering.

 Personer med psykiska funktionshinder som utifrån dessa behöver stöd i att 
utveckla förmågor att kunna sköta ett eget boende. Detta efter vård inom 
slutenvården, behandlingshem eller andra icke hemlika förhållanden. 

 Tillfälligt boende för hotade eller individer utsatta för våld i nära relation.

Under träningsperioden, som är tidsbegränsat till maximalt två år, ska den enskilde få 
stöd med att aktivt söka eget boende. Den enskilde ska även ta emot stöd av bolots 
och boendestöd vars insatser syftar till att den enskilde ska utveckla färdigheter som 
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är en fortsättning för denna att framgent kunna inneha och sköta ett eget boende. 
Stöd av öppenvården är även ett ska krav om socialsekreterare/biståndshandläggare 
bedömer att behov förekommer.  Efter perioden av träningslägenhet finns det ingen 
möjlighet till förlängning alternativt övertagande av kontraktet då insatsen syftar till 
att den enskilde ska kunna konkurrera på bostadsmarknaden inom ramen för ett 
självständigt liv.

Träningslägenhet beviljas inte barnfamiljer i de fall då familjer är i en utsatt situation 
kan de ansöka om insats stödbostad barnfamiljer. Detta beviljas då samtliga andra 
insatser är uttömda. Detta i enlighet med Vallentunas riktlinje för barnperspektiv och 
våld i nära relationer

1.3 Målgrupp stödbostad barnfamiljer

Utifrån barnperspektivet kan en familj/förälder med vårdnaden samt med 
hemmavarande barn under 18 år beviljas stödbostad barnfamilj om det av utredning 
framkommer att där finns särskilda skäl så som de som redogörs för under punkt 1.2. 
Om hemmavarande barn studerar så kan denna boendeform förlängas längs till och 
med tre månader efter avslutade studier alternativt då den unge vuxna fyller 20. 
Barnen ska vara hemmahörande minst 50 procent av tiden hos vårdnadshavare Det 
specifika skälet ska inte kunna tillgodoses genom bostadsanpassningslagen. 

1.3.1 Stadigvarande bosatt och folkbokföring 

Stödbostad barnfamilj är avsedd för personer som är stadigvarande bosatta i 
Vallentuna kommun. Undantag kan göras om det finns synnerligen starka skäl som 
kan styrkas och motiveras. Det kan exempelvis handla om personer i långvarig 
hemlöshet men med varaktig vistelse i kommunen. 

1.4 Jourlägenheter – inte en form av bostad 
genom socialtjänsten

En jourlägenhet är en annan form av social insats som används både för familjer och 
enskilda vuxna som behöver en kortvarig lösning för att lösa en akut social såsom 
vid våld i nära relation (VINR) situation. Boende i jourlägenhet beviljas i högst tre 
månader. 
 
För boende i jourlägenhet gäller samma regler som för boende i träningslägenhet eller 
stödbostad barnfamilj och stödbostad barnfamilj gällande samarbete och mottagande 
av insatser. Dock kan kund ha med sig husdjur i denna form av insats då den kan vara 
en del av det aktiva arbetet med hot och våld inom ramen för VINR. Se riktlinje VINR 
och Lex Maja. Det är viktigt att det upprättas en individuell arbetsplan och 
överenskommelse för boendet i jourlägenheten som reglerar hur stödet till 
familjen/den enskilde ska se ut under boendetiden samt hur boendesituationen ska 
förändras på längre sikt. I de fall det är aktuellt ska planering för avbetalning av 
eventuella hyresskulder alternativt skuldsanering påbörjas.  
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Beslut om boende i jourlägenhet är ett bistånd enligt 4 kap. 1 § SoL som kan 
överklagas genom förvaltningsbesvär.  
 
Under boendetiden betalar den enskilde ingen hyra utan betalar för logidelen i 
egenavgiften. 

2 Ansökan 
En ansökan om träningslägenhet eller stödbostad barnfamilj kan göras både skriftligt 
och muntligt. Vid inkommen ansökan ska utredning enligt 11 kap. 1 § SoL alltid göras. 
En ansökan ska alltid dokumenteras i socialförvaltningens verksamhetssystem 
(Treserva).  
 
Ansökan kan göras av den enskilde själv eller genom att den enskilde anlitar ett 
ombud som för dennes talan i ett ärende hos en myndighet (14 § FL). Ombudet ska då 
ha en fullmakt (15 § FL). 
 
Ansökan ska utredas av ansvarig handläggare och beslut ska fattas även om det inte 
finns tillgång till en lämplig träningslägenhet eller stödbostad barnfamilj vid 
beslutstillfället. 

2.2 Utredning 
Utredning enligt 11 kap. 1 § SoL ska inledas utan dröjsmål när något kommit till 
socialnämndens kännedom genom ansökan, anmälan eller på annat sätt som kan 
föranleda någon åtgärd av nämnden. Utredningen ligger till grund för bedömningen 
av bistånd till den enskilde. Den enskilde ska så långt som det är möjligt vara delaktig 
i utredningen. Utredning och beslut ska alltid kommuniceras till den enskilde 
skriftligen och dokumenteras i den sociala journalen.  
 
En utredning enligt 11 kap. 1 § SoL får inte inledas mot en vuxen persons vilja om 
utredningen avser den enskilde själv. Undantag från regeln föreligger när 
socialnämnden på begäran av annan myndighet eller domstol är skyldig att yttra sig. 
Socialnämnden måste i dessa fall inleda utredning oavsett om den enskilde vill 
medverka till utredningen eller inte.
 

2.3 Kriterier för att kunna inneha 
träningslägenhet som insats

I syfte om att underlätta för den enskilde att kunna konkurrera på den öppna 
bostadsmarknaden efter genomgången insats, träningslägenhet ska den enskilde ha 
följande förutsättningar:

 Stadigvarande inkomst som inte är ekonomiskt bistånd
 Inga betalningsanmärkningar
 Ingen pågående skuldsanering
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Om något av ovanstående bedöms vara överkommet inom en snar tidsperiod kan det 
vid särskilda fall bevilja träningslägenhet. Exempelvis skulle detta kunna vara att 
vederbörande har ett år kvar på skuldsanering, betalningsanmärkningar och eller 
väntar ersättning/anställning. 
Detta skall framgå på ett tydligt vis i utredningen som ligger till grund för beslut.
 
Utredning enligt 11 kap. 1 SoL ska följas upp och revideras vid behov men minst en 
gång per år. 

2.3.1 Utredningens innehåll 

Utredning som ska ligga till grund för beslut om bistånd enligt 4 kap.1 § SoL ska vara 
tillräckligt omfattande för att kunna ge ett tillfredsställande underlag för beslut men 
inte vara mer ingående än vad som är nödvändigt för utredningens syfte. Hur 
omfattande utredningsarbete som krävs får bedömas i varje enskilt fall. 
 
Uppgifter som ska ligga till grund för beslut ska i första hand lämnas av den enskilde 
själv. Den enskilde kan dock använda sig av ett ombud med fullmakt.  
 
För att en fullständig utredning ska kunna genomföras kan handläggaren behöva 
begära in uppgifter om den enskilde exempelvis från andra myndigheter eller från 
landstinget. Den enskilde behöver dock samtycka till att socialtjänsten hämtar in 
uppgifter från utomstående personer. Skulle den enskilde inte samtycka och 
fullständig utredning inte kan genomföras på grund av detta kan det leda till avslag på 
ansökan. 
 
För att kunna besluta om en person ska få bistånd till träningslägenhet eller 
stödbostad barnfamilj ska följande förutsättningar vara uppfyllda:  

• Personen tillhör målgruppen för träningslägenhet eller stödbostad barnfamilj 
• Personen ska innan träningslägenhet eller stödbostad barnfamilj beviljas ha 

fått relevant stöd och hjälp för sin problematik. 
• Personen ska bedömas ha stabilitet när det gäller alkohol- och drogfrihet och 

psykisk hälsa samt ha förutsättningar att klara av ett eget boende med stöd 
från socialtjänsten och eventuellt från andra vårdgivare. 

• Personen ska ta emot bolotsinsats och boendestöd så länge den enskilde bor i 
träningslägenhet eller stödbostad barnfamilj.

• Öppenvårdsinsats och kontakt med skuld och budget rådgivare när 
socialsekreterare/biståndsbedömare gör bedömningen att behov föreligger.

• Kontakt med Barn och familjeenheten om 
socialsekreterare/biståndsbedömare gör bedömningen att behov föreligger.

• Personen ska vara beredd att följa de uppgörelser som följer av den 
individuella arbetsplanen och överenskommelsen samt de reglerna för 
boende i träningslägenhet eller stödbostad barnfamilj som upprättas mellan 
handläggaren och den enskilde. 

•
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3. Beslut 
Bistånd till boende i träningslägenhet eller stödbostad barnfamilj är ett beslut om 
insats enligt 4 kap. 1 § SoL. Ett beslut om bistånd till träningslägenhet eller 
stödbostad barnfamilj ska alltid tidsbegränsas. Dessa boenden är inte ett ordinärt 
boende utan är att betrakta som en kategoribostad.
 
För att ett träningsboende som inte fungerar ska kunna avbrytas snabbt 
rekommenderas korta biståndsbeslut. Särskilt om det råder tveksamhet om den 
enskildes förmåga att klara boendet. För att underlätta handläggningen om boendet 
inte fungerar rekommenderas biståndsbeslutet i normalfallet att följa hyrestiden, det 
vill säga att inledningsvis gälla för en månad i taget. Biståndsbeslut som löper på 
längre tid än ett år ska inte förekomma. 
 
Innan beslut om insatsen träningslägenhet eller stödbostad barnfamilj kan fattas ska 
villkoren tydliggöras för den enskilde så att det tydligt framgår att insatsen endast 
beviljas under förutsättning att den enskilde fullföljer den upprättade arbetsplanen 
och överenskommelsen och de villkor som följer av hyresavtalet. I annat fall bör 
omprövning av biståndsbeslutet och uppsägning av hyresavtalet kunna ske. 
Fortlöpande kontroller av att boendet fungerar samt att hyran inbetalas i tid måste 
därför göras.  
 
Bolotsarnas uppdrag är att säkerställa att de individer som är beviljade 
träningslägenhet eller stödbostad barnfamilj följer den upprättade arbetsplanen och 
överenskommelsen. Boendestöd ska månatligen följa upp att hyran är betald. 
 

3.1 Överklagande 
Den enskilde ska alltid underrättas om sin rätt att överklaga ett beslut som har gått 
denne emot, se Vallentunas riktlinje om handläggning och beslut.

3.2 Individuell arbetsplan och 
överenskommelse 

När träningslägenhet eller stödbostad barnfamilj finns tillgänglig ska 
socialförvaltningen och den enskilde tillsammans upprätta en individuell arbetsplan 
och överenskommelse som ska gälla för boendet i träningslägenhet eller stödbostad 
barnfamilj eller stödbostad barnfamiljen.  
 
Den individuella arbetsplanen och överenskommelsen innehåller de förutsättningar 
och krav som den enskilde behöver följa under tiden som insatsen är beviljad. 
Dokumentet ska undertecknas av bägge parter. Från arbetsplanen ska framgå vad den 
enskilde respektive socialtjänsten ska göra, en tidsmässig avgränsning samt vilka 
konsekvenser som kan inträda om planen inte följs. 
  
Syftet med arbetsplanen och överenskommelsen är att: 

• Förbereda och genomföra ett framgångsrikt träningsboende. 
• Ha en beredskap om boendet inte fungerar. 
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• Anpassa behovet av stöd och kontroll till den enskildes förutsättningar och 
behov. 

 
Arbetsplanen och överenskommelsen följs upp och revideras minst en gång om året 
samt vid behov under tiden som insatsen är beviljad.  
 
Om den enskilde inte följer det som har avtalats i arbetsplanen och 
överenskommelsen, som är av vikt för boendet, kan det vara ett skäl till att 
träningsboendet avbryts. Rutiner för hur eventuell kontroll av hyresinbetalningar ska 
gå till skrivs in i arbetsplanen och överenskommelsen. 

3.3 Insatstid

Boendetidens/insatstiden längd kan variera beroende på den enskildes problematik 
och övriga omständigheter. Boendetiden är minst en månad och högst två år såvida 
kund sköter de åtaganden som insatsen innebär.  
 
Det är viktigt att personen ifråga inte är bosatt i träningslägenhet eller stödbostad 
barnfamilj under längre tid än vad som bedöms vara nödvändigt. Målsättningen med 
insatsen är att den enskilde ska ges möjlighet att få en stabil livssituation och stärka 
den enskildes möjligheter att söka annat boende, vilket även inkluderar 
andrahandsboende. 
 
Avstämning av hur boendet i träningslägenhet eller stödbostad barnfamilj eller 
stödbostad barnfamiljen fungerar och fortsatt planering sker fortlöpande med aktuell 
handläggare och följs upp i samband med den månatliga hyresinbetalningen.
 

3.4 Hyran 
Den enskilde betalar hyran direkt till kommunen.  Planen för detta görs upp 
tillsammans med kunden och dennes boendestödjare innan lägenheten tas i anspråk.
 

3.5 Hemförsäkring  
Den som beviljas träningslägenhet eller stödbostad barnfamilj ska teckna 
hemförsäkring i form av grundförsäkring som omfattar ansvarsskydd, 
egendomsskydd, rättsskydd och överfallsskydd. 

4 Uppföljning 
Insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet (3 kap. 3 § SoL). Alla beslut och 
uppdrag ska kontinuerligt följas upp och utvärderas, dock minst en gång per år samt 
vid behov. 
 
Uppföljningen ska ske i samråd med den enskilde i den mån det är möjligt. Vid 
uppföljningen är det viktigt att handläggaren och den enskilde går igenom delmål och 
mål med insatsen och att individuella planer och uppdrag revideras vid behov. 
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 Uppföljning av boendet sker löpande genom Bolotsverksamheten och 
boendestödsinsatsen. Bolotsarnas och boendestödjarnas uppdrag är att säkerställa att 
de individer som är beviljade träningslägenhet eller stödbostad barnfamilj följer den 
upprättade arbetsplanen och överenskommelsen.  

4.1 Årligbeslutsuppföljning gällande följsamhet 
till kontrakt och biståndsbeslutets grunder 
När ett år har gått och biståndsbeslutet upphör att gälla ska socialförvaltningen ta 
ställning till det fortsatta boendet. Två alternativa möjligheter finns: 

1. Boendet avbryts genom att den enskilde sägs upp till hyrestidens 
utgång. 

     2.   Nytt beslut om träningslägenhet eller stödbostad barnfamilj fattas.

4.2 Omprövning/uppsägning/avhysning  
Omprövning av biståndsbeslutet kan ske på grund av att den enskilde inte följer 
villkoren för boendet. Den enskilde ska i första hand motiveras till att avflytta under 
frivilliga former. Om den enskilde missköter sitt boende sker skriftlig uppsägning 
frånsocialförvaltningen. Avvikelse från den individuella arbetsplanen och 
överenskommelsen kan vara ett skäl till att boendet upphör.  
 
Information om vad som gäller om den enskilde vägrar att flytta trots uppsägning 
finns att läsa under rubriken 9.5 Rättslig prövning: Avhysning. 
 
Vid en eventuell uppsägning eller avhysning ansvarar socialförvaltningen för den 
enskildes sociala situation utifrån socialtjänstlagen. Detta innebär att utreda den 
enskildes behov av stödinsatser på nytt samt att motivera den enskilde till att ta emot 
annan insats som bedöms bättre motsvara behovet. 

5 Socialförvaltningens åtagande  
Socialförvaltningen ansvarar för bolotsinsats och boendestöd samt för uppföljning 
under tiden som boendet i träningslägenhet eller stödbostad barnfamilj pågår. Vid 
behov ska den enskilde efter individuell behovsprövning också erbjudas andra 
insatser som komplement till boendeinsatsen. Olika former av stöd kan vara 
nödvändigt under olika delar av boendetiden. 
 
Biståndet till träningslägenhet eller stödbostad barnfamilj ska följas upp kontinuerligt 
så att pågående insatser alltid svarar mot den enskildes aktuella behov. För varje 
person ska upprättas en individuell arbetsplan och överenskommelse som närmare 
reglerar vad som ska ske under tiden som boendeinsatsen pågår. 

7 Hyresrättsliga frågor  
Socialförvaltningen är hyresvärd och ansvarar för de hyresrättsliga frågorna. Nedan 
följer en kort beskrivning av aktuella delar i hyresrätten. 
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7.1 Hyresavtalet  
Ett hyresavtal kan vara muntligt eller skriftligt. Ett hyresförhållande uppstår enligt 
jordabalken 12 kap. (hyreslagen) 1 § när hus eller delar av hus upplåts till nyttjande 
mot ersättning, även när detta sker muntligen. Bestämmelserna i hyreslagen är till 
största delen tvingande, d.v.s. bestämmelserna kan inte avtalas bort av parterna. För 
att vid tvist kunna bevisa vad som avtalats ska ett skriftligt hyresavtal alltid upprättas 
och i detta avtal ska alla de villkor och bestämmelser som ska gälla för upplåtelsen 
anges. 

7.2 Hyres-, förlängnings- och uppsägningstid  
Bestämmelser om hyrestid och uppsägning finns i 3–18 §§ i hyreslagen. Enligt 4 § 
måste uppsägning ske senast en vecka i förväg om hyrestiden är längre än två veckor 
men längst tre månader.  

7.3 Besittningsskydd  
Enligt 45 § punkt 1 hyreslagen har en andrahandshyresgäst inget besittningsskydd om 
hyresförhållandet upphör innan det har varat längre än två år i följd. 
Besittningsskydd innebär att hyresgästen vid hyresvärdens uppsägning av 
hyresavtalet har rätt till förlängning av avtalet, utom i vissa undantagsfall, och att 
frågan om avtalets förlängning ska prövas av hyresnämnden. 
 
Enligt 45 a § hyreslagen kan hyresvärden och hyresgästen i en särskilt upprättad 
handling träffa överenskommelse om att hyresgästen inte ska ha något 
besittningsskydd (överenskommelse om avstående från besittningsskydd). En sådan 
överenskommelse måste godkännas av hyresnämnden.  
 
Samtliga hyresgäster av träningslägenhet eller stödbostad barnfamilj ska skriva under 
överenskommelse om att hyresgästen avstår från sitt besittningsskydd. En sådan 
överenskommelse ska alltid träffas samtidigt som andrahandskontraktet ingås.  
 
Om två vårdnadshavare/sammanboende vuxna bor i stödbostad barnfamilj måste 
överenskommelsen om avstående från besittningsskydd godkännas av maken/den 
registrerade partnern/sambon. I annat fall gäller inte överenskommelsen mot 
maken/den registrerade partnern/sambon. 

7.4 Uppsägning  
Enligt 8 § hyreslagen ska en uppsägning vara skriftlig om hyresförhållandet har varat 
längre än tre månader i följd vid den tidpunkt till vilken uppsägningen sker. Ur 
bevissynpunkt bör en uppsägning alltid vara skriftlig.  
 
Uppsägning till hyrestidens utgång  

Enligt 8 § hyreslagen får en uppsägning av ett bostadshyresavtal, som sker till 
hyrestidens utgång, sändas i rekommenderat brev. Uppsägningen anses då ha skett 
när den har avlämnats för postbefordran under den söktes vanliga adress. Några 
ytterligare åtgärder för att delge hyresgästen uppsägningen behöver inte vidtas.  
 Socialförvaltningen måste emellertid kunna visa att uppsägningen har 
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mottagits av hyresgästen och att detta skett före uppsägningstidens utgång, t.ex. 
genom kvitto på inlämnat rekommenderat brev.  
 
Uppsägning i förtid  

Uppsägning i förtid på grund av att hyresgästen förverkat hyresrätten kan ske enligt 
42 § hyreslagen om hyresgästen exempelvis inte betalar hyran, är störande eller i 
övrigt i väsentligt avseende bryter mot hyreslagen eller hyreskontraktets 
bestämmelser. Vid en rättslig prövning av uppsägningen måstesocialförvaltningen 
kunna bevisa att grund för förverkande föreligger.  
 
En uppsägning i förtid på grund av förverkande av hyresrätten kan inte delges genom 
rekommenderat brev. Delgivningen måste antingen ske enligt reglerna i jordabalken 
8 kap. 8 § 3 st. om hyresgästen inte skriftligen bekräftar mottagandet av 
uppsägningen eller genom att ansökan om avhysning görs hos domstol eller 
kronofogdemyndighet. Uppsägning anses i det sistnämnda fallet ha skett när 
hyresgästen delgivits avhysningsansökan. 

7.5 Rättslig prövning: Avhysning  
Om uppsägning till hyrestidens utgång har skett men hyresgästen vägrar att avflytta 
måste ansökan om avhysning av hyresgästen skickas till Kronofogdemyndigheten 
enligt lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Ansökan om 
avhysning kan även inges till tingsrätten. I båda fallen sker en prövning av om 
hyresgästens besittningsrätt till lägenheten har upphört. 

7.6 Vid flytt från lägenhet
Ska den som innehavigt insatsen ombesörja tömning och flyttstädning av lägenheten 
vilket socialförvaltningen besiktigar. Om städning och tömning samt onormalt slitage 
har förekommit debiteras kund efter besiktning.  

7.7 Kvarlämnad egendom  
Om andrahandshyresgästen efter avflyttning eller avhysning lämnat kvar egendom i 
lägenheten eller i något utrymme som hör till lägenheten gäller följande bestämmelse 
i 27 § andra stycket hyreslagen: 
  
”Om det i en lägenhet som hyresgästen har lämnat eller från vilken han avhysts eller 
i ett utrymme som hör till lägenheten finns egendom, som kan antas tillhöra honom 
eller någon i hans hushåll, och om han inte inom tre månader från anmaning eller 
inom sex månader från det han lämnade eller avhystes från lägenheten har 
avhämtat egendomen, tillfaller den hyresvärden utan lösen.” 
 
Socialförvaltningen kan således välja mellan att uppmana andrahandshyresgästen att 
hämta sin egendom inom tre månader eller vänta i sex månader. Under tiden måste 
socialförvaltningen ta hand om och magasinera egendomen. 


	982e2e6f-7360-45d9-a98f-a8f9c8e31fda.docx
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar

	3a3d0d42-0846-461d-86fd-fdf225642884.docx
	0d48cd15-68b7-43dd-9bbe-eaba98a6c234.pdf
	b776cbe3-e309-490d-9c7c-4b20f600e508.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	fc3c28f6-9c43-46d9-badb-e9c650db6b12.docx
	Tjänsteskrivelse
	Förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Konsekvenser för hållbar utveckling
	Konsekvenser för barn
	Expedieras till:


	348892c7-4ad1-4e8a-92a2-dde784331043.docx
	1 Inledning
	1.1 Riktlinjernas syfte och tillämpning
	1.2 Målgrupp träningslägenhet
	1.3 Målgrupp stödbostad barnfamiljer
	1.3.1 Stadigvarande bosatt och folkbokföring

	1.4 Jourlägenheter – inte en form av bostad genom socialtjänsten

	2 Ansökan
	2.2 Utredning
	2.3 Kriterier för att kunna inneha träningslägenhet som insats
	2.3.1 Utredningens innehåll


	3. Beslut
	3.1 Överklagande
	3.2 Individuell arbetsplan och överenskommelse
	3.3 Insatstid
	3.4 Hyran
	3.5 Hemförsäkring


	4 Uppföljning
	4.1 Årligbeslutsuppföljning gällande följsamhet till kontrakt och biståndsbeslutets grunder
	4.2 Omprövning/uppsägning/avhysning

	5 Socialförvaltningens åtagande
	7 Hyresrättsliga frågor
	7.1 Hyresavtalet
	7.2 Hyres-, förlängnings- och uppsägningstid
	7.3 Besittningsskydd
	7.4 Uppsägning
	7.5 Rättslig prövning: Avhysning
	7.6 Vid flytt från lägenhet
	7.7 Kvarlämnad egendom





