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Det är viktigt att noggrann besiktning görs både vid inflyttning och vid 

avflyttning från de boenden vi hyr/upphandlar. Migrationsverket ska 

naturligtvis göra rätt för sig men heller inte betala för mycket i 

återställningskostnader. De olika boendeformerna kräver olika rutiner vid 

inflyttning och avflyttning. De behandlas därför i kapitel var för sig.  

 

I detta kapitel behandlas även löpande tillsyn och kontroll i de olika 

boendetyperna. 

 

Besiktning, uppsägning och andra procedurer vid avveckling av lägenheter 

och ABT behandlas samlat för sig i kapitel Avveckling. 

 

Besiktning lägenheter 
Vid inflyttning i nya lägenheter är det viktigt att en noggrann besiktning 

görs och dokumenteras. Ett besiktningsprotokoll skrivs för varje lägenhet. 

Oftast skrivs det av hyresvärden men Migrationsverket ska alltid begära 

kopia av det. Besikta och notera vad som är skadat, förstört eller saknas, 

även i det fall hyresvärden skriver protokoll. Fotografera avvikelser. 

Protokollet diarieförs på samma diarienummer som lägenhetsavtalet och 

förvaras tillsammans med detta. Både lägenhetsavtalet och 

besiktningsprotokollet skannas in och skickas med mejl till boendeenheten 

GB-Boende. 

 

Om Migrationsverket upptäcker skador som inte finns med i hyresvärdens 

besiktningsprotokoll, ska dessa noteras och signeras av hyresvärden. 

 

Varför tillsyn och kontroll av lägenheter 
Enligt en dom i Miljööverdomstolen är Migrationsverket skyldigt att 

regelbundet kontrollera lägenheterna som de asylsökande bor i för att på ett 

tidigt stadium upptäcka skador som kan leda till ohälsa för de boende. 

mailto:boende@migrationsverket.se


Sida 2 av 3 

 

 

Även ur ekonomisk synvinkel är det viktigt att lägenheter som de 

asylsökande bor i kontrolleras regelbundet. När skador i lägenheterna 

upptäcks ska det omedelbart anmälas skriftligt till hyresvärden. Det är 

hyresvärdens ansvar att åtgärda reparationen. Underlåter Migrationsverkets 

personal att anmäla skador till hyresvärden och dessa skador förvärras kan 

Migrationsverket komma att krävas på de kostnader som uppstår som en 

följd av Migrationsverket underlåtenhet. Det kan röra sig om betydande 

belopp. Skador som förorsakas av asylsökande ska hanteras enligt rutin som 

beskrivs i nästa avsnitt. 

Rutiner för tillsyn och kontroll av lägenheter  
Tillsyn och kontroll ska göras regelbundet 1 gång/kvartal för varje lägenhet 

för att vi på ett tidigt stadium ska kunna upptäcka och åtgärda skador som 

kan leda till ohälsa eller fara för de boende. Vid tillsyn och kontroll ska 

boendeansvariga översiktligt besiktiga lägenheten och särskilt granska kök 

och badrum. Den som genomför besiktningen ska dokumentera i 

Migrationsverkets mobila besiktningsapplikation Mobigo. När 

kvartalskontrollen är genomförd diarieförs kvartalskontrollen i Mobigos 

särskilda databas under samma diarienummer som lägenhetskontraktet. 

 

Mindre skador som upptäcks rapporteras omedelbart via Mobigo som 

skickar mail till hyresvärden. Mottagningsenheten bevakar att felen 

åtgärdas. Större skador som upptäcks som kan bli föremål för tvist mellan 

hyresvärd och hyresgäst när det gäller det ekonomiska ansvaret ska 

omedelbart dokumenteras i Mobigo och kompletteras med foto, och 

rapporteras till boendeenheten, GB-Boende. Har Migrationsverket och 

hyresvärden olika uppfattning om var kostnadsansvaret ligger förhandlar 

boendeenheten med hyresvärden för att komma till en lösning. 

 

Besiktning av ABT 
Besiktning av anläggningen ska alltid göras och godkännas innan 

anläggningen tas i bruk. Vid extrem brådska i akuta situationer då 

Migrationsverket inte kan vänta på att besiktning görs kan undantag göras. 

Avtal med förbehåll skrivs då och besiktning görs så snart det går. 

Anläggningen får ett kort avtal - i regel en månad - och ska åtgärda 

eventuella brister som upptäcks vid besiktningen annars bryts avtalet. 

 

När boendeenheten beställer besiktning skickar de ett mejl till leverantören, 

EC och besiktningsmannen för den tekniska delen som oftast är en 

upphandlad konsult. Någon från mottagningsenheten ska göra 

verksamhetsbesiktningen. Helst ska de som gör den tekniska besiktningen 

och verksamhetsbesiktningen göra det tillsammans med leverantören. Av 

praktiska skäl, då det ju ofta är bråttom, kan mottagningsenheten göra 

verksamhetsbesiktningen separat. Besiktningsman för den tekniska 

besiktningen kontaktar leverantören för att göra besiktningen tillsammans 

med denne. 
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OBS eftersom det ibland är mycket bråttom att få igång anläggningarna ska 

mottagningschef och besiktningsman skriva under besiktningsprotokoll utan 

dröjsmål och återsända till boendeenheten. Bodendeenheten avgör utifrån 

insända protokoll om anläggningen är godkänd och kan tas i bruk. Det är 

viktigt att besiktningsprotokoll från rätt upphandling används då 

upphandlingarna har olika villkor som måste uppfyllas. I det mejl 

boendeenheten skickar ut till parterna med beställning av besiktning bifogas 

besiktningsprotokoll från aktuell upphandling. Enheten ska alltså inte själv 

ta fram besiktningsprotokoll. 

 

Det är många inblandade i den här hanteringen och för att det inte ska bli 

rörigt och att fel protokoll används och att dyr konsult anlitas i onödan ska 

alla beställningar och ändringar av beställningar av besiktning göras av 

boendeenheten. För kontakt med boendeenheten använd e-postadress GB-

Boende. 

 

Tillsyn och kontroll av ABT  
Så fort personal på mottagningsenheten ser att det finns brister på 

anläggningen när det gäller hygien eller annat som kan äventyra de boendes 

hälsa eller säkerhet ska EC kontakta leverantören som åtgärdar 

felaktigheterna till ett utsatt datum. Dokumentera vad som har sagts. Om 

leverantören inte åtgärdar bristerna ska kommunens hälsovårdsmyndighet 

tillkallas för att skriftligen ålägga leverantören att vidta åtgärder till ett utsatt 

datum. Vidtar inte leverantören åtgärder kontaktas boendeenheten som gör 

en revisionsbesiktning. Med utgångspunkt från besiktningen skriver 

boendeenheten ett brev till leverantören med information om datum när 

åtgärderna ska vara genomförda och att avtalet bryts om det inte är gjort 

inom tidsfristen. Sker detta i samband med förlängning av avtal görs en kort 

förlängning av avtalet med förbehåll med information om vilka punkter som 

ska åtgärdas och att avtalet inte förlängs om inte alla punkterna är åtgärdade 

vid avtalets utgång. 

 

ABT-anläggningar ska i likhet med lägenheter besiktigas en gång varje 

kvartal.  

 

Samtliga protokoll för en anläggning diarieförs på samma diarienummer på 

enheten. Protokollet skannas in efter diarieföring och skickas in till GB-

Boende. Var noga med att använda den benämning på anläggningen som 

står i avtalet.  
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