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Inledning 

Denna riktlinje ersätter tidigare riktlinje SAN08/28 och berör bistånd i form av 

kommunkontrakt inom socialnämndens ansvarsområde. Riktlinjerna har sin 

utgångspunkt i socialtjänstlagen (SoL) och ska vara vägledande vid 

biståndsbeslut.  

1 Huvudprinciper 

Enligt 4 kap 1 § SoL har den som själv inte kan tillgodose sina behov eller få 

dem tillgodosedda på annat sätt rätt till bistånd från socialnämnden för sin 

försörjning och för sin livsföring i övrigt. I 4 kap 2 § SoL reglereras 

kommunens möjlighet att bevilja bistånd utöver den lagstadgade skyldigheten.  

Det finns ingen generell rätt till bistånd i form av bostad enligt 4 kap 1 § SoL 

men Nyköpings kommun kan ge bistånd i form av kommunkontrakt enligt        

4 kap 2 § SoL till personer som på grund av vissa särskilda svårigheter har 

behov av insatser från socialnämnden. För dessa personer ska gälla att alla 

möjligheter att få en bostad bedöms vara uttömda och att den enskilde är i 

behov av en mer permanent lösning för att i längden vara tillförsäkrad en 

skälig levnadsnivå. Enbart bostadslöshet och/eller skulder utgör ingen grund 

för att beviljas kommunkontrakt. Insatsen kommunkontrakt är långsiktig och 

kan inte användas som lösning på akuta boendeproblem. 

2 Kommunkontrakt 

2.1 Definition och syfte 

Ett kommunkontrakt innebär att Nyköpings kommun hyr en lägenhet som 

därefter hyrs ut i andra hand. Hyresrätten ska senare kunna överlåtas på den 

enskilde. Kommunkontrakt är en biståndsbedömd insats riktad till specifika 

målgrupper som har kontakt med socialnämnden. Syftet med biståndet är att 

den enskilde ska få och behålla en egen bostad.     

2.2 Målgrupper och förutsättningar 

Kommunkontrakt kan beviljas till: 

 Personer som avslutat sin placering på HVB/familjehem/annan 

kommunal boendeinsats och som behöver stöd- och 

behandlingsinsatser i kombination med kommunkontrakt som en del i 

sin fortsatta rehabilitering. 

 Ungdomar som av omfattande sociala skäl inte kan bo hos sina 

föräldrar. 
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 Personer som av andra särskilda skäl inte kan få eller behålla en 

bostad. Kan endast bli aktuellt för barnfamiljer, personer med fysisk 

och psykisk ohälsa samt våldsutsatta. 

 

Personer kan beviljas kommunkontrakt under förutsättning att: 

 Personen har varit bosatt i Nyköpings kommun minst ett år. 

 Personen har annan pågående insats från socialnämnden. 

 Personen under en period har varit aktivt bostadssökande. Under 

denna period ska alla möjligheter till bostadslösningar undersökts och 

inte gett några resultat. 

 Utredning har visat att det inte är möjligt att undanröja personens 

hinder till att få eller behålla ett boende (till exempel genom ekonomiskt 

bistånd till hyresskuld).  

  

För personer som ansöker om biståndet inom ramen för den så kallade 

”Kompotten” (en särskild överenskommelse mellan kommuner gällande 

våldsutsatta som behöver byta bostadsort), kan undantag göras vad gäller 

kravet på att ha varit bosatt i Nyköpings kommun i minst ett år.  

3 Revidering av riktlinjen 

Socialnämnden ansvarar för uppföljning och revidering. Riktlinjen revideras på 

förekommen anledning. 


