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Information om förslag till riktlinjer för arbetet med att vägleda 
nyanlända till eget boende 
 
Riktlinjer är en riktning för det arbete som förvaltningen gör. Det innebär att 
förvaltningen kan göra individuella bedömningar när det behövs, vilket gäller alla 
målgrupper inom nämndens ansvarsområde. Riktlinjerna kommer inte att ställas 
över lagstiftning eller praxis eller annan gällande rätt. Finns det omständigheter hos 
individer inom denna målgrupp kommer de ha samma möjligheter till stöd och hjälp 
som resten av kommunens invånare.  
 
Riktlinjer för nyanlända mottagna under 2019 och framöver 

• Gäller personer som kommunen tagit emot från och med 2019 och 
framöver 

• Tidsbegränsade kontrakt  
• Till att börja med ett tretton månader långt hyresavtal. Efter denna första 

hyresperiod finns det olika tillämpningar för singelhushåll och för 
familjehushåll.  

• Under hela tiden som den nyanlända bor i kommunens boende finns det 
tillgång till stöd och vägledning för att söka bostad och sysselsättning.  

 
Olika regler för olika hushållstyper 
Singelhushåll 

• Singelhushåll som blir självförsörjande under sitt första år i kommunen får 
inte förlängt hyrestiden, vilket den nyanlända blir informerad om vid 9 
månaders uppföljningen, i enlighet med rutin. 
 

• Singelhushåll som vid 9-månadersuppföljningen är i etableringsinsatser av 
något slag kan bli erbjuden ytterligare tolv månaders hyreskontrakt.  

 
Familjehushåll 

• Familjehushåll som blir självförsörjande under sitt första år i kommunen kan 
bli erbjudna förlängning av hyresavtalet. Förlängningen tar hänsyn till 
skolterminen, det är dock aldrig längre än tolv månaders förlängning.  
 

• Familjehushåll som är kvar i etableringsinsatser efter sitt första år i 
kommunen blir erbjudna ytterligare förlängning av hyresavtalet, med hänsyn 
taget till skolterminen, dock inte längre än tolv månaders förlängning. 
Vårdnadshavare kan därefter bli erbjudna ytterligare förlängning av 
hyresavtalet i sex månaders intervaller om de fortsatt är kvar i 
etableringsinsatser, men som mest vid ytterligare två tillfällen.  
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Förslag till övergångsbestämmelser för mottagna 2016, 2017 och 2018 
Singelhushåll  
Med egen försörjning sägs upp med 3 månaders uppsägningstid  

- Bosättningsteamet finns för stöd och vägledning 
 

I etablering eller arbetslös sägs upp med 3 månaders uppsägningstid 
- Boendecoach finns för stöd och vägledning 

 
 
Familjehushåll 
Med egen försörjning sägs upp med upp till 6 månaders uppsägningstid (beror på 
skoltermin) 

- Bosättningsteamet finns för stöd och vägledning 
 

I etablering/arbetslösa sägs upp med upp till 6 månaders uppsägningstid (beror på 
skoltermin) med möjlighet till 6 månaders förlängning 

- Boendecoach och jobbcoach finns för stöd och vägledning 
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