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KUMLA BOSTÄDER – HELA VÄGEN HEM  

Bostaden är viktig oavsett vilken situation i livet du befinner dig i. Kumla Bostäders uppdrag är att 

fylla olika behov och förmedla bostäder som passar för olika skeden i livet.  

Vi erbjuder bostäder över hela stan, allt från mitt i centrum till en bit utanför. Hos oss finns 

lägenheter i låghus, höghus och radhus. Med våra dryga 2000 bostäder försöker vi erbjuda dig olika 

möjligheter när du söker bostaden som är rätt för just dig.  

Genom våra värdeord Kompetens, Ansvar, Trygghet och Omtanke är vi med våra hyresgäster – hela 

vägen hem.  

 

Välkommen att söka bostad hos Kumla Bostäder 
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1. Policy för uthyrning 

 

Kumla Bostäders uthyrningspolicy syftar till att klarlägga bolagets övergripande principer för 

uthyrning för såväl interna som externa målgrupper. Alla ska ha lika rätt och möjlighet att 

söka bostad. Policyn grundar sig på lagar, ägardirektiv samt affärsidé. 

 

Grunden i tilldelning av våra lägenheter är att den med längst kötid ska få erbjudande först. 

En begränsad andel av lägenheterna ska dock förmedlas utan hänsyn till kötid, s.k. förtur. 

Beslut om förtur tas av vår särskilda förtursgrupp.  Läs mer under punkt 7, Förturer.  

 

2. Grundkrav 

• Du ska vara myndig och ha ett svenskt personnummer. 

• Du ska uppfylla Kumla Bostäders krav på inkomst och uppfylla de krav vi har gällande skulder 
och betalningsanmärkningar.  

• En gång per år måste du logga in på ”Mina sidor” för att fortsätta samla köpoäng. Har du inte 
tillgång till dator eller mobila enheter går det bra att besöka eller ringa till Kumla Bostäder så 
hjälper vi till. Loggar du inte in spärras du och samlar heller inte några nya köpoäng.  

• Du som avtalsinnehavare ska ha behov av lägenheten, bo permanent och vara folkbokförd i 
lägenheten. Lägenheten ska användas som permanentboende där du har den huvudsakliga 
dygnsvilan. Kumla Bostäder gör en prövning av vilket behov av lägenheten som finns. Denna 
prövning stöds i hyreslagstiftningen där en av grunderna i besittningsskyddet är att 
hyresgästen ska ha ett skyddsvärt behov av lägenheten.  

• Du ska ha en gällande hemförsäkring 

• Du ska ha skött din relation med Kumla Bostäder. Om du misskött din relation nekas du att 
kunna skriva avtal. Vid misskött relation spärras du också från att göra intresseanmälningar 
och samlar under denna period inga poäng. Med misskött relation räknas t.ex: 

- Olovlig andrahandsuthyrning, har du hyrt ut olovligt i andra hand nollställs också dina 
köpoäng hos Kumla Bostäder 

- Allvarliga störningar mot andra hyresgäster 
- Vanvård i lägenhet 
- Vållande av brand 
- Hot eller våld mot Kumla Bostäders personal 
- Övergiven lägenhet 
- Falska intyg eller felaktiga uppgifter 

• Antal boende i lägenheten ska vara rimliga i förhållande till lägenhetens storlek. Detta för att 
förhindra osunda boendeförhållanden, både för den som bor trångt, men även för 
kringboende som påverkas.  

1 ROK < 48 m² maximalt tre personer 
2 ROK < 70 m² maximalt fyra personer 
3 ROK < 90 m² maximalt sex personer 
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4 ROK < 100 m² maximalt åtta personer 
5 ROK < 120 m² maximalt tio personer 

Om fler personer bor stadigvarande eller tillfälligt under längre tid ska följande åtgärder 
vidtas: 
- ta upp diskussion med de boende om att hyra en större lägenhet 
- förslå att de boende hyr egen lägenhet/er 
- avhysning av samtliga boenden 

2.1 Godkända inkomster och bidrag 

Med inkomst menar vi: 

• Tillsvidareanställning 

• Annan typ av anställning – visstidsanställning/timanställning/vikariat/tillfälligt 
arbete/provanställning/projektanställning, här görs bedömningen från fall till fall. Lön måste 
kunna styrkas i minst 6 månader 

• Företagarinkomst 

• Pension 

• Av myndighet beviljad ersättning eller bidrag 

• Försörjningsstöd eller etableringsersättning – styrkt av Kumla Kommun  

Studiebidrag, underhållsbidrag, inackorderingstillägg och bostadstillägg räknas in i den 
samlade bedömningen av inkomsten.  

2.2 Krav gällande skulder och betalningsanmärkningar 

Kumla Bostäder tar kreditupplysning på alla som blir aktuella för hyresavtal för en lägenhet. 
För att få teckna avtal med oss gäller följande: 

• Du får inte ha någon oreglerad skuld till oss på Kumla Bostäder, annan hyresvärd eller andra 
bostadsrelaterade skulder såsom t.ex. elförbrukning. 

• I de fall sökande har betalningsanmärkningar eller andra betalningssvårigheter att betala 
hyran krävs borgensman. Borgensmannen kommer att prövas likt en sökande för bostaden 
och ska klara av både sin egen hyra och skulder samt den hyra som denne går i borgen för. 
Borgensmannen får heller inte ha några betalningsanmärkningar.  

3. Köpoäng 

För att kunna söka lägenhet hos Kumla Bostäder måste du registrera dig som sökande. Detta 
gör du enklast via vår hemsida. För att kunna registrera dig måste du ha ett svenskt 
personnummer och ha fyllt 16 år.  

När du registrerat dig får du ett användar-ID som du kan logga in med. Du kan välja mellan 
att logga in med en personlig kod eller med Mobilt BankID. När du är inloggad kan du göra 
intresseanmälningar samt ta del av eventuella erbjudanden av lägenheter. Det åligger dig 
som sökande att löpande hålla din information om adress, telefonnummer och namn  
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ständigt uppdaterad. Likväl är det upp till dig att också ändra både inkomst och 
familjeförhållanden då dessa förändras för att vi ska kunna göra en korrekt bedömning.  

Har du inte tillgång till dator eller mobila enheter för att söka bostad är du välkommen att 
kontakta Kumla Bostäder på 019-58 88 00, alternativt besöka vårt kontor under ordinarie 
öppettider.  

Du får en poäng per dag från den dag du anmäler dig och det finns inte några andra sätt att 
erhålla poäng. Poängen är personliga och kan inte överlåtas eller slås ihop med någon 
annans poäng. Om ni söker bostad gemensamt söker ni på den av er som har flest poäng. 
Söker man bostaden gemensamt nollställs bådas köpoäng.  

Du kan inte via dina poäng söka bostad åt dina barn och inte heller skriva in ditt/dina barn på 
ditt hyreskontrakt. Skulle du söka bostad åt ditt barn och inte bo där själv räknas detta som 
olovlig andrahandsuthyrning och leder till uppsägning av kontraktet.  

När du skriver kontrakt för en lägenhet nollställs dina poäng. Detsamma gäller vid direktbyte 
och överlåtelse. När kontraktet börjar gälla samlar du åter nya köpoäng.  

Om du av någon anledning blivit spärrad från att söka lägenhet samlar du inga nya poäng 
under denna spärrtid.  

4. Att söka lägenhet 

Alla Kumla Bostäders lägenheter hyrs ut via vår hemsida www.kumlabostader.se. Kumla 
Bostäder erbjuder 3 olika boendekategorier; lägenhet, 55+ samt trygghetsboende (70+). 
Lägenheterna publiceras i 7 dagar på vår hemsida. I vissa fall kan lägenheterna, på grund av 
olika orsaker, publiceras kortare tid.  

Erbjudanden skickas ut till minst tre intressenter samtidigt, av erbjudandet framgår det vilken 
köplats kunden har. Om kunden inte svarar inom angiven tid i erbjudandet, går lägenheten vidare 
till nästa sökande i kön.  

Vid 5 stycken ”ej svar” under ett kalenderår där kunden hamnat bland de 5 med högst köpoäng 
spärras den sökande under 6 månader. Under tiden du är spärrad samlar du inga nya köpoäng.  

Om kunden svarat nej till 5 stycken erbjudanden under ett kalenderår där kunden hamnat bland 
de 5 med högst köpoäng spärras den sökande under 6 månader. Under tiden du är spärrad 
samlar du inga nya köpoäng.  

Hyresavtal ska upprättas inom 3 arbetsdagar efter att svarstiden gått ut annars går lägenheten till 
nästa i kön. 

Ovan regler för kö gäller även vid nyproduktion 

Om du är en av de som får ett erbjudande av lägenhet får du information om att gå på visning av 
lägenheten. Den befintliga hyresgästen måste vara behjälplig med att visa lägenheten. Den  

http://www.kumlabostader.se/
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befintliga hyresgästen och den som fått erbjudande kommer gemensamt överens om tid för 
visning.  

Den person med flest köpoäng och som uppfyller Kumla Bostäders grundkrav tilldelas 
lägenheten. Har du fått ett erbjudande måste du svara inom 5 dagar. Kumla Bostäder har rätt att 
få in uppgifter som styrker din inkomst, som t.ex. kopia på ditt anställningsavtal.  

5. 55+ och 70+ boende 

För att få söka lägenhet i våra bostäder som erbjuder 55+ och 70+ boende måste du ha fyllt just 
55 år respektive 70 år. Det är inte året du fyller som gäller utan just månaden du fyller. I övrigt 
gäller samma grundkrav som för övriga hyreskontrakt. 

6. Hyresavtalet 

Från det att Kumla Bostäder kontaktat dig via telefon eller mejl om att du tilldelats en lägenhet 
har du 3 arbetsdagar på dig att skriva under hyresavtalet. Du kan antingen skriva under ditt avtal 
via Mobilt BankID eller genom sedvanlig namnunderskrift. Det är ditt eget ansvar att finnas 
tillgänglig när du tackat ja till en lägenhet. Kumla Bostäder har rätt att erbjuda lägenheten till 
nästa i kö om du inte skrivit under hyresavtalet inom rimlig tid. Du ska också ha med dig en kopia 
på ditt uppsagda hyreskontrakt alternativt avtal med mäklare för försäljning eller noterad 
bostad via Internetaktör.  

6.1 Efter att du skrivit under ditt avtal 
 
Har du skrivit under avtalet och ångrar dig gäller sedvanlig uppsägningstid och ordinarie 
uppsägningsregler. Dina köpoäng nollställs i samband med att du tecknat avtalet. 

Om du och din partner vill stå på avtalet gemensamt måste du registrera din partner som 
medsökande innan intresseanmälan görs. Detta är speciellt viktigt i de fall då er sammanräknade 
inkomst krävs för att få ett hyresavtal. Registrera din partner som medsökande eller dig som 
medsökande till din partner i samband med att ni aktiverar er i Kumla Bostäders kö eller ange 
detta i efterhand på Mina sidor. För att kunna stå som medsökande ska du vara 
make/maka/registrerad partner eller leva sammanboende under äktenskapslika former.  

I samband med avtalstecknandet nollställs köpoängen för de som står på avtalet.  

6.2 Överlåtelse av avtal 

För att överlåta ditt hyresavtal måste du ha ett godtagbart skäl. Vill du göra en överlåtelse 
kontaktar du vår Kundtjänst. För att ett avtal ska kunna övertas måste den övertagande personen 
uppfylla Kumla Bostäders grundkrav.  

Godtagbara skäl till överlåtelse av hyresavtal är:  
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Separation – en part på avtalet  

Den som vill överta hyresavtalet ska ha varit folkbokförd på samma adress i minst tre år, haft 
gemensamt hushåll och levt under äktenskapslika förhållanden. Kontroll sker mot 
folkbokföringen. Har ni gemensamma barn gäller inte treårsregeln. De köpoäng den som övertar 
kontraktet har nollställs. Hyresgästen som övertar kontraktet måste också uppfylla Kumla 
Bostäders grundkrav.  

Separation – två parter på avtalet 

Om två parter står på avtalet kan den ena välja att säga upp avtalet. Denne har tre månaders 
uppsägningstid gentemot den andra parten. Den som önskar bo kvar måste kontakta Kumla 
Bostäder som gör en bedömning och prövning om personen i fråga uppfyller grundkraven för att 
kunna bo kvar i lägenheten.  

Dödsfall 

Vid dödsfall där den bortgångne står ensam på hyresavtalet kan den kvarboende överta 
hyresavtalet om den kvarstående varit folkbokförd på samma adress i minst tre år, haft 
gemensamt hushåll samt levt under äktenskapsliknande förhållanden. Make/maka eller 
registrerad partner kan alltid överta avtalet förutsatt att Kumla Bostäders grundkrav uppfylls. 
Poängen för kvarboende person som läggs till i ett befintligt avtal nollställs.  

6.3 Viktigt om överlåtelse av hyresavtal 

För att Kumla Bostäder ska godkänna en överlåtelse är det viktigt att veta att den som överlåter 
kontraktet inte längre ska använda lägenheten. Detta innebär alltså att du inte kan överlåta ett 
kontrakt och samtidigt bo kvar i lägenheten. En inneboende har aldrig rätt att överta ett kontrakt. 
En vän klassas aldrig som närstående och kan heller inte överta ett kontrakt. Då barn vill ta över 
lägenhet på grund av dödsfall, är det endast hemmaboende barn vilka alltid har varit skrivna på 
adressen, som har rätt till detta. Kontroller mot folkbokföringsregistret kan komma att ske efter 
att hyreskontrakt överlåtits.  

7. Förturer 

Förtur innebär att vid synnerliga skäl, och då sökande inte kan lösa sitt bostadsproblem på annat 
sätt, kan förtur ges. Inom nedan redovisade förtursgrupp finns inget kösystem. Den ansökan som 
bedöms mest angelägen har företräde oavsett när ansökan lämnats in. Fördelning av 
lägenheterna anpassas över tid efter rådande marknadssituation. Om sökande tackar nej till 
erbjuden lägenhet upphör möjlighet till förtur. Att välja t.ex. område i förtur är således inte 
möjligt. Ansökan om förtur ska ske till kundtjänst.  

Den som ansöker om förtur måste själv först söka lägenheten via Mina sidor på 
www.kumlabostader.se . När detta är gjort måste denne meddela kundtjänst vilken lägenhet man 
sökt samt lämna in blanketten för förtur till kundtjänst (länk) samt de intyg som krävs för att 
styrka angivna förhållanden. Lägenheten erbjuds alltid till de 3 första i kön med högst köpoäng, 
därefter kan en förtur komma in och bli aktuell. 
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7.1 Social förtur 

Social förtur ges för befintliga hyresgäster hos Kumla Bostäder vid separationen, sjukdom med 
läkarintyg, olyckshändelser och dödsbo. 

Flyktingar anvisade från Kumla kommun och ensamkommande flyktingbarn ges förtur till av 
Kumla Bostäder anvisad lägenhet om lediga lägenheter vid tillfället finns.  

7.2 Näringslivsförtur 

Ges till vd eller hög tjänsteman som ska flytta hit p.g.a. anställning hos ett företag som har sin 
verksamhet i Kumla Kommun. 

7.3 Ekonomisk förtur 

Befintliga hyresgäster hos Kumla Bostäder ges förtur om det visar sig att det är svårt att klara av 
att betala nuvarande hyresnivå. 

8. När du har ett hyresavtal 
 
8.1 Andrahandsuthyrning 
 
Kumla Bostäder tillämpar hyresnämndens principer för andrahandsuthyrning. För att få hyra ut 
sin lägenhet i andra hand måste man ha beaktansvärda skäl. Dessa är: 

• Tillfälligt arbete/studier på annan ort. Arbetsgivarintyg eller studieintyg erfordras. 

• Särskilda familjeförhållanden. Ett skäl till detta kan vara när en hyresgäst vill prov-bo under 
äktenskapslika förhållanden. För att detta ska beviljas får man inte ha bott tillsammans tidigare. 
Du måste styrka din ansökan med en kopia på den blivande sambons hyresavtal/köpekontrakt.  
 
En kopia på adressändring till den nya adressen krävs vid samtliga ovanstående skäl. 

En förutsättning för att lägenheten ska få hyras ut i andra hand är att andrahandshyresgästen 
godkänns av Kumla Bostäder likt en ny hyresgäst. 

Ansökan om andrahandsuthyrning görs på en särskild blankett som finns på 
www.kumlabostader.se  alternativt hämtas i vår reception. 

Möjlighet att hyra ut i andra hand gäller max 12 månader och ska vara skriftligt godkänt av Kumla 
Bostäder. 

Förstahandshyresgästen ansvarar alltid för att hyror betalas in i tid och att störningar inte sker. 
Första- och andrahandshyresgästen upprättar ett hyresavtal sinsemellan. Kumla Bostäder ska 
också erhålla en kopia på andrahandsavtalet. 

Som andrahandshyresgäst kan du aldrig överta ett hyresavtal. 

 

http://www.kumlabostader.se/
http://www.kumlabostader.se/
http://www.kumlabostader.se/
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Om vi upptäcker olovlig andrahandsuthyrning kan detta leda till vräkning/avhysning och kan 
klassas som en misskött relation med Kumla Bostäder. Det kan leda till att du inte har möjlighet 
att få en lägenhet hos oss under en period. Regelbundna kontroller görs i Kumla Bostäders 
bestånd. Upptäcker vi olovlig andrahandsuthyrning och ditt hyreskontrakt sägs upp nollställs 
alltid köpoängen.  

8.2 Byta lägenhet 

Har du ett hyresavtal med Kumla Bostäder kan du byta din hyresrätt mot annan hyresrätt.  

Förutsättningen för bytet är att du avstår från din nuvarande hyresrätt i syfte att skaffa en annan 
bostad och att båda parter avser att permanent bosätta sig i respektive bytesobjekt. Du måste 
också ha varit skriven på lägenheten i minst 2 år.  

Om det inte finns något godtagbart skäl till bytet kan Kumla Bostäder neka det. Båda parter 
måste vara godkända.  

För att ansöka om ett byte fyller du i blanketten för byte som finns på vår hemsida (länk). 
Blanketten ska vara undertecknad av båda parter och vara oss tillhanda senast 1 månad före det 
månadsskifte som bytet ska göras. Den du byter med måste uppfylla Kumla Bostäders grundkrav. 
De köpoäng du har nollställs när du byter lägenhet.  

För att en slutbesiktning ska kunna göras måste de lägenheter som tillhör Kumla Bostäder vara 
helt tomma. Är lägenheterna inte tomma kommer slutbesiktning inte kunna ske och den nya 
hyresgästen övertar ansvaret för de eventuella skador som finns i lägenheten.  

Observera att garage och p-plats inte ingår i bytet, enbart bostaden. Du kan läsa mer om byte av 
bostad i Jordabalken 12 kap § 35. 

9. Uppsägning av lägenhet 

• Uppsägningstiden är tre månader (gäller alltid hel kalendermånad) 

• Flyttar man inom Kumla Bostäder är uppsägningstiden två månader.  

• Vid dödsfall är uppsägningstiden en månad (kan bara sägas upp av samtliga dödsbodelägare 
och intyg från Skatteverket/begravningsbyrå ska uppvisas alternativt någon med fullmakt att 
ta hand om dödsboet)  

• Vid flytt till vårdboende inom Kumla Kommun är uppsägningstiden 1 månad.  

• Uppsägningen ska vara Kumla Bostäder tillhanda senast den sista dagen i månaden för att 
räknas som uppsagd aktuell månad.  

• Uppsägning sker genom besök hos Kumla Bostäders Kundtjänst (ta med ID-kort) eller 
skriftligen på gällande hyresavtal eller via mejl på info@kumlabostader.se. Uppsägningen 
måste innehålla namn, adress, lägenhetsnummer, personnummer och 
underskrift/namnteckning. Har du tecknat ett digitalt kontrakt med Mobilt BankID kan du 
även säga upp ditt kontrakt när du är inloggad på Mina Sidor med hjälp av Mobilt BankID 

• Om den avflyttande och den inflyttande hyresgästen kommer överens om att den inflyttande 
hyresgästen ska ta över lägenheten tidigare är detta en uppgörelse som sker mellan den 
avflyttande och inflyttande hyresgästen. Kontraktet skrivs inte om tidigare. Den inflyttande 
hyresgästen har möjlighet att medverka vid slutbesiktning och godkänner därmed även 
städning. Betalning för hyra och så vidare sker mellan den in- och avflyttande hyresgästen.  

mailto:info@kumlabostader.se
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• Vid uppsägning bokas två besiktningstider; förbesiktning i närtid samt en slutbesiktning 

så nära avflyttningsdagen som möjligt.  

10. Besiktningar  

Förbesiktningen bokas så snart som möjligt efter det att Kumla Bostäder tagit emot en 
uppsägning. Normalt genomförs förbesiktningen en till två veckor efter uppsägningen. En 
representant från Kumla Bostäder bedömer då normalt och onormalt slitage. Onormalt slitage 
ska åtgärdas inom uppsägningstid, alltså innan slutbesiktningen. Är detta inte gjort debiteras den 
avflyttande hyresgästen vid utflytt.  

Slutbesiktningen genomförs nära inpå eller på avflyttningsdagen. Den bokas i god tid innan av 
den avflyttande hyresgästen. En representant från Kumla Bostäder besiktar lägenheten och 
städningen så att den är i godkänt skick vid återlämnandet. Om städningen inte blir godkänd och 
det finns tid kan den avflyttande hyresgästen själv ges möjlighet att städa lägenheten igen. Om en 
städfirma måste tillkallas debiteras den avflyttande hyresgästen för den kostnaden.  

Lägenheten ska vara godkänd och klar senast kl. 12.00 första vardagen efter avtalets slutdatum. 
Nycklarna lämnas till representanten från Kumla Bostäder vid godkänd slutbesiktning.  


