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HYRESKONTRAKT 
Andrahandsupplåtelse för särskilt boende 

Lägenhet anvisad efter bistånd enligt SoL 

Hyresvärd Namn på särskilda boendet 
Värmdö kommun genom 
Vård- och omsorgsnämnden. 
Organisationsnr:  
212000-0035 

Hyresgästens namn Personnummer 

Hyresobjektets adress 

Storlek ca 
kvm 

Antal rum Lägenhets- 
nummer 

Lantmäterinummer Avdelning 

Tillgång till gemensamma 
utrymmen ☐ 

Förrådsutrymme 
☐ 

Kök 
☐ 

Kokskåp/kokvrå 
☐ 

Hyrestid fr o m Uppsägningstid 
1 vecka 

Hyra per månad (exkl. tillägg) 
El ingår i hyran 

Övriga tillägg ☐ 

Hyrans betalning 

Överenskommen hyra ska betalas i förskott senast sista vardagen före varje kalendermånads 
början. Betalning ska ske med utskickat inbetalningskort. Om betalning sker på annat sätt skall 
namn och kontraktsnummer anges vid betalning.  

Hyresperiod 

Vid utebliven uppsägning förlängs hyrestiden från hyresförhållandet med 2 veckor. 
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Hyresändringar 

Andrahandshyresgästen förbinder sig att, utan föregående uppsägning av hyresavtalet, följa de 
överenskommelser om hyra eller annat hyresvillkor som träffas mellan fastighetsägaren och hy-
resvärden och som blir tillämpliga på andrahandsuthyrningen. Andrahandshyresgästen kan över-
klaga en hyreshöjning enligt 12 kap 55 § Jordabalken. Sådan överklagan görs till hyresnämnden. 

Allmänna bestämmelser 

Lägenheten är en del av en särskilt boendeform för personer som fått bistånd enligt Socialtjänst-
lagen (SOL). Anvisning av ny andrahandshyresgäst görs av Värmdö kommun. Byte, överlåtelse 
eller uthyrning är ej tillåten. Uppsägning av kontraktet sker till den särskilda boendeformens verk-
samhetschef. Andrahandshyresgästen har inte rätt att ha inneboende, annat än vid ett beslut en-
ligt SOL om medboende. 

Hyresvärden ska besiktiga lägenheten vid utflytt och eventuella brister och skador ska dokumen-
teras skriftligen.  

När andrahandshyresgästen är uppsagd för avflytt är andrahandshyresgästen skyldig att låta den 
visas på lämplig tid. Detta kan innebära att lägenheten kan visas med andrahandshyresgästens 
tillhörigheter. Vid sådana tillfällen är personal från boendet alltid närvarande. Vid avflyttning skall 
andrahandshyresgästen lämna lägenheten väl rengjord. Detta gäller även vinds- och/eller källar-
kontor. Om så inte sker är andrahandshyresgästen skyldig att utge ersättning för flyttstädning till 
hyresvärden. 

Andrahandshyresgästen äger inte erhålla nedsättning i hyran för tid, då hyresvärden låter verk-
ställa arbete för sedvanligt underhåll/reparation, för utrotande av skadedjur etc., av lägenheten 
eller fastigheten. Andrahandshyresgästen ska låta personal ha tillgång till lägenheten vid under-
håll/reparation. Hyresvärden ska se till att arbetet sker skyndsamt utan onödig tidsspillan.  

Andrahandshyresgästen erhåller en uppsättning nycklar till lägenheten. Därutöver har särskilda 
boendet rätt att ha reservnycklar. För att andrahandshyresgästen ska kunna få omvårdnad och 
hjälp måste anställd personal inom det särskilda boendet kunna komma in i lägenheten. Alla nyck-
lar till lägenheten ska lämnas tillbaka vid avtalets upphörande. 

Andrahandshyresgästen har rätt att, utöver kläder etc., ha mindre antal personliga tillhörigheter i 
lägenheten. 

Andrahandshyresgästen ska ha tecknat hemförsäkring under hyrestiden.  

Lägenheten får endast användas som bostad. Andrahandshyresgästen får inte överlåta detta av-
tal till någon annan.  

Andrahandshyresgästen förbinder sig att  

• genast meddela hyresvärden om lägenheten drabbas av t.ex. vattenskada eller ohyra 
• följa gällande ordningsregler för fastigheten 
• iaktta allt som i övrigt fordras för att iaktta sundhet, ordning och gott skick i fastigheten  
• inte röka i lägenheten utan vid angiven plats 
• ansvara för skador som uppkommer på grund av onormalt slitage  
• i de särskilda boenden där lägenheten har kokvrå får denna endast användas i ringa om-

fattning.  
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Andrahandshyresgästen svarar för skador på eller i lägenhet och gemensamma utrymmen som 
orsakats av honom eller henne eller någon han eller hon ansvarar för genom vårdslöshet, försum-
melse eller uppsåtligt handlande. Andrahandshyresgästen ansvarar härvid för gäster och medbo-
ende.  

Medboende 

Detta hyresavtal gäller för ett kategoriboende, särskilt boende som beviljas enligt SOL. Medbo-
ende har därmed ingen rätt till hyresavtalet om den som har beviljats särskilt boende avlider eller 
flyttar. Avtalet kommer i sådant fall sägas upp. Eventuell tvist överlämnas till hyresnämnden för 
prövning.  

 

Detta kontrakt är upprättat i två likalydande exemplar av vilka parterna 
har var sitt. 

 

Kontraktsdatum   

Underskrift   Underskrift 

Hyresvärd    Hyresgäst/Behörig företrädare 

Datum:______________________  Datum:_______________________ 
  

______________________________  _______________________________ 

Namn    Namn 

 

______________________________  _______________________________ 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 
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Härmed sägs kontraktet upp. Det upphör att gälla ____________ då  
hyresgästen också förbinder sig att avflytta. 

Uppsägning av kontrakt 

Underskrift   Underskrift 

Hyresvärd    Hyresgäst/Behörig företrädare 
 

Datum:_________________________ Datum:_____________________ 
  

 

__________________________________ ______________________________  

Namn    Namn 

 

________________________________ ______________________________ 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 
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