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Uthyrningspolicy gäller för alla som söker bostad hos KFAB, både nya och 
interna sökanden. Uthyrningspolicyns syfte är att samma regler skall gälla för 
alla bostadssökande och att reglerna därför skall vara så enkla som möjligt att 
tillämpa. Utgångspunkt för uthyrningspolicyn är en kombination av gällande 
lagstiftning och vår uttalade uppfattning. 
 
Reglerna skall vara enkla att förstå för de bostadssökande. Dessa skall snabbt få 
besked om hur och när de kan få en bostad och i vilken mån just deras specifika 
önskemål kan uppfyllas. 
 
Kundkontakterna skall kännetecknas av lyhördhet, flexibla lösningar och snabb 
och smidig hantering av bostadsansökningarna. 
 
 
Krav för godkännande av ny hyresgäst 
.         Sökande skall vara över 18 år 
.  Sökande skall ha inkomst från arbete, eget företag, a-kassa, studielån, 

studiebidrag, pension, studiestöd från CSN, etableringsersättning eller 
annan styrkt inkomst 

. Sökande skall inte ha registrerade betalningsanmärkningar hos 
kronofogdemyndigheten 

. Sökande skall inte ha haft återkommande störningar noterade hos tidigare 
hyresvärd 

. Sökande skall inte under de tre senaste åren haft hyresskulder hos tidigare 
hyresvärd 

 
För att kontrollera detta finns följande rutiner 
. Referens tas hos tidigare hyresvärd 
. Kreditupplysning hämtas alltid 
. Borgen kan tillämpas i särskilda fall när inkomsten är osäker 
. Vid betalningsanmärkningar skall avbetalningsplan vara upprättad 

tillsammans med Kronofogdemyndigheten och ha följts i minst 6 
månaders utan anmärkning 

. Det uppkommer alltid situationer där reglerna inte helt och hållet kan 
efterföljas och i de fallen måste individuella bedömningar kunna göras av 
vår personal 

 
 
Krav för godkännande vid internbyte 
 
Hyresgäst som önskar byta lägenhet inom vårt bostadsbestånd skall ha bott 
minst 12 månader i sin lägenhet. Vid kortare boendetid prövas skälen till bytet 
från fall till fall. 
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Uppsägningstid 
 
För bostäder gäller tre månaders uppsägningstid med följande undantag: 

- Vid flytt inom Kungsörs Fastighets AB är uppsägningstiden två månader. 
- Dödsbo till avliden kund har rätt att säga upp bostaden med en månads 

uppsägningstid.  
Samma uppsägningstid (en månad) gäller även när kund flyttar till 
service- och äldreboende. 

 
KFAB försöker låta den boende flytta så tidigt som möjligt för att undvika att 
hyresgästen betalar dubbla hyror under uppsägningstiden. Detta förutsätter att 
den lägenhet som hyresgästen lämnar kan hyras ut utan att hyresförluster 
uppstår. 
 
För att KFAB skall godkänna ett internt byte gäller följande: 
. Byte till lägenhet av samma storlek godkännes ej om ej särskilda skäl 

föreligger 
. Nuvarande lägenhet skall vara godkänd vid besiktning och eventuella 

besiktningsanmärkningar vara åtgärdade av fackman eller ekonomiskt 
reglerade 

. Hyrorna skall vara betalda utan anmärkningar 

.      Eventuella tidigare skulder till KFAB skall vara reglerade 

.     Sökanden skall inte ha haft återkommande störningar i sitt boende 
 
 
Överlåtelse av hyresrätten 
 
Överlåtelse av hyresrätten kan ske enligt följande: 
.      Rätt till make och sambo att överta kontrakt om bostaden 
       införskaffats för gemensamt boende. Har bodelning eller arvskifte skett kan    

överlåtelsen inte ifrågasättas.   
.      Överlåtelse till närstående såsom föräldrar, barn, syskon och  
       släktingar samt till sammanboende som har haft gemensamt hushåll kan 

prövas från fall till fall. 
.      Vid tveksamhet om kvarvarande hyresgäst betalningsförmåga  
       skall erbjudande ges om billigare lägenhet. 
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Uthyrning i andra hand 
 
Hyresgäst som önskar hyra ut sin lägenhet i andra hand skall skriftligen begära 
detta hos KFAB. Personuppgifter på den nya hyresgästen skall anges.  
Följande skäl för tillstånd till andrahandsuthyrning medges vid: 
.       Arbete/studier på annan ort 
.       Andra beaktansvärda skäl 
 
 
Inkasso/ränterutiner samt avbetalning 
 
De hyresgäster som ej betalat sin hyra per den 10 i månaden efter förfallodag 
sänds till inkasso. Inkassobolaget sänder ut inkassobrev med inkassokostnad 
samt upplupen ränta.  
Ärendet drivs till BF (betalningsföreläggande) samt avhysning. 
 
 
Amorteringsplan 
 
Önskar hyresgästen amorteringsplan med KFAB direkt eller med vårt 
inkassobolag gäller följande. 
 

• Alla hyresgäster har rätt till att lägga upp en amorteringsplan om de 
hamnat i betalningssvårighet. De skall amortera minst 1 000 kr per 
månad.  

• Anmäls till och hanteras av vårt inkassobolag. 
 
 
Obligatorisk Hemförsäkring 
 
Det är hyresgästens ansvar att från och med inflyttningsdagen skaffat sig en 
gällande hemförsäkring för den lägenhet som de hyr av KFAB.  
 
Förtur vid nyanställning inom Kungörs kommun 

Förtur kan ges till sökande om denne ska få/har fått en tillsvidareanställning 
inom Kungsörs kommunkoncern och är folkbokförd i en annan kommun. 
Bostaden ska användas som stadigvarande boende och man ska vara folkbokförd 
på adressen efter inflyttning. Arbetsgivarintyg ska visas upp/bifogas vid denna 
typ av förtur. 
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Max antal boende per lägenhet – finns som kontraktsvillkor i hyresavtalen, 
förankrat även med HGF. 

1 rok > 50 kvm = max 3 personer 

2 rok > 70 kvm = max 4 personer 

3 rok > 90 kvm = max 6 personer 

4 rok > 110 kvm = max 8 personer 

5 rok > 120 kvm = maximalt 10 personer 

Not: förändring av antalet boendemedlemmar under boendetiden och tillfälliga 
besökare omfattas ej av klausulen. 


