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Rätt till boende enligt SoL 

• Endast två grupper som har en lagstadgad rätt till bostad enligt SoL, 
nämligen äldre och funktionshindrade. 

• Av rättspraxis följer att det, för andra grupper, undantagsvis kan 
finnas rätt att få stöd.  
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Socialstyrelsens definition hemlöshet 

1. Akut hemlöshet – en person är hänvisad till akutboende, härbärge, 
jourboende, skyddat boende eller sover utomhus 

2. Institutionsboende och kategoriboende – intagen/inskriven på 
kriminalvårdsanstalt, behandlingsenhet, stödboende, HVB eller SiS-
institution och personen ska skrivas ut men saknar boende. 

3. Långsiktiga boendelösningar – Person som bor i boendelösning som 
kommunen har ordnat (försökslägenhet, träningslägenhet eller 
socialt kontrakt) då personen ej får tillgång till den ordinarie 
bostadsmarknaden. 

4. Eget ordnat kortsiktigt boende – Person som bor tillfälligt 
kontraktslöst hos kompisar, bekanta, familj eller släktingar eller har 
ett inneboende- eller andrahandskontrakt. 

Av dessa fyra punkter är det enbart personer i punkt 1 och punkt 2 som 
kan ha rätt att beviljas boende (helt bostadslös). 
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Vad krävs för rätt till boende 

• Vara helt bostadslös (sakna ”tak över huvudet”)  

• Den enskilde ska efter sin förmåga ska ha tagit eget ansvar för sin 
situation och kan visa att hon eller han har uttömt sina möjligheter 
att ordna ett boende. 

• Ha speciella svårigheter att på egen hand skaffa bostad. Detta avser 
speciella svårigheter hos den enskilde (saknar förmåga), inte 
generella svårigheter som finns i en stad med bostadsbrist.  

• Tillhöra en socialt utsatt grupp som behöver särskild hjälp att 
anskaffa en boende.  
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Rätt till boende enligt SoL 

Socialt utsatta grupper 

Personer med missbruksrelaterade bekymmer 

Äldre personer samt personer med funktionsnedsättning 

Personer med funktionsnedsättning som har behov av annat stöd enligt 
SoL och LSS 

Personer med speciella svårigheter att på egen hand anskaffa bostad, så 
som omfattande skulder, särskilt hyresskulder i kombination med annan 
social problematik missbruk, äldre, funktionshinder, våldsutsatt, tung 
social problematik i kombination med betydande skulder. 

Brottsoffer/våld i nära relation – skyddat boende i akuta situationer 
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Rätt till boende enligt SoL 

• Inte socialt utsatt grupp – barnfamiljer, utrikesfödda, 
låginkomsttagare. 

• Hyresvärdars krav på ex fast arbete, inkomst, referenser 
innebär inte att rekvisitet speciella svårigheter är uppfyllt. 

• Under vissa förutsättningar kan det vara berättigat med ett 
avslag med hänvisning till att personen även måste försöka 
att hitta en bostad på annan ort. 
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Barnfamiljer 
 
• Att vara förälder utgör i sig ingen rätt till bistånd i form av 

boende.  

• Har föräldern inga speciella svårigheter att söka bostad på 
egen hand, har man inte rätt till bistånd i form av bostad.  

• Speciella svårigheter kan t ex vara stora skulder kombinerat 
med social problematik.  

• Har en familj speciella svårigheter kan rätten till bistånd 
innefatta hjälp till bostadsanskaffning. 
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Rätt till boende enligt SoL 

• Akuta situationer och det yttersta ansvaret  

• Den enskildes ansvar 
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Vräkningsförebyggande arbete 
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Social- och arbetsmarknadsnämndens 
uppdrag till förvaltningen 

Uppdrag: Prioritera arbetet med skuldsatta och överskuldsatta samt förebygga 
skuldsättning genom att utveckla arbetet med budget- och skuldrådgivning, 
konsumentvägledning och förmedling av egna medel. 

Åtgärd: Erbjuda budget- och skuldrådgivning samt konsumentvägledning i ett 
tidigt skede. Vid hyresskulder och vräkningsförebyggande arbete ska budget- och 
skuldrådgivning vara en del i planen. Erbjuda alla skuldsatta med sociala kontrakt 
samt med förmedlingsmedel budget- och skuldrådgivning. 
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Vräkningsförebyggande rutiner 
 

• Socialtjänstlagen (2001:453) 

• Handbok ekonomiskt bistånd 

• Riktlinjer ekonomiskt bistånd  
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Vräkningsförebyggande rutiner 
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• Underrättelsebrev kan komma från: 

- Inkassoföretag gällande hyresskulder. 

- Hyresvärdar, varningsbrev gällande störningar, vanvård, elskulder eller 
hyresskulder. 

- Hyresvärdar gällande uppsägningar. 

- Konofogdemyndigheten gällande information om avhysning. 

• Underrättelsebrev läggs direkt i administratörens postfack.  
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Vräkningsförebyggande rutiner 

•  Administratören går igenom underrättelsebreven och: 

• Skickar ett informationsbrev till alla personer som underrättelsebreven gäller: 
Informationsbrev gällande att kontakta mottagningen om de behöver stöd och 
hjälp, broschyr budget och skuld. 

• Kontroll görs om barn finns i familjen samt om personen är aktuell inom 
förvaltningen.  

• Om personen redan är aktuell skickas ett meddelande via Treserva till aktuell 
handläggare. 

• Aktualisering i Treserva görs på alla barnfamiljer och äldre.  

• Övriga aktualiseras när de själva tar kontakt.  
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Vräkningsförebyggande rutiner 

Hyresskulder 

• Nya ärenden hanteras av handläggare i mottagningen. Befintliga 
ärenden hanteras av befintlig handläggare på myndighet ekonomiskt 
bistånd. 

• Finns egna inkomster?  

• Möjlighet till avbetalningsplan? 

• Bidra med de inkomster som finns  

• Plan kring hur skuld inte ska uppstå igen 
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Vräkningsförebyggande rutiner 

Avhysningar  

• Till sociala boendeteamet skickas meddelande via Treserva vid:  
 
Avhysningar där utsatt datum för vräkning finns.  

• Originalkopian från Kronofogdemyndigheten. 

• Sociala boendeteamet skriver under mottagningsbeviset från 
Kronofogdemyndigheten. 

• Sociala boendeteamet börjar sedan arbeta vräkningsförebyggande. 
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Vräkningsförebyggande rutiner 

Avhysningar 

• Telefonkontakt om det går 

• Hembesök/uppsök så fort som möjligt  (lämna brev om personen 
inte öppnar) 

• Kontakt och samarbete med andra enheter 

• Kontakt med bostad- och inkassoföretag 

• Vad händer om hyresgäst inte kan bo kvar? 
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Resultat tillfälligt boende  

  Kostnad tillfälligt 
boende 

Antal hushåll 

2014 6 781 470,00 120 

2015 5 734 168,00 112 

2016 5 283 082,25 94 
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Frågestund  
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Tack för oss! 
 
kristina.eriksson@sundbyberg.se 
ulrika.bertilsson@sundbyberg.se 
ulrik.bolin@sundbyberg.se 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


