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Migrationsverket hyr bostadslägenheter runt om i landet för att tillgodose de 

asylsökandes behov av boende i anläggningsboende (ABO). Hyreslagen 

(kap 12 i Jordabalken) gäller för avtal där någon upplåter hus eller del av 

hus till nyttjande mot vederlag. Lagen gäller alltså för hyresavtal mellan en 

hyresvärd (fastighetsägare, bostadsföretag), som hyr ut en lägenhet (bostad) 

och en hyresgäst, som nyttjar och betalar hyra för lägenheten. 

 

Vi hyr många lägenheter i fastigheter, som ägs av allmännyttiga 

bostadsföretag. De producerar och förvaltar bostäder utan vinstsyfte och ägs 

https://lagen.nu/1970:994
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i de flesta fall av kommunerna. De flesta är medlemmar i SABO, en 

intresseorganisation för de allmännyttiga bostadsföretagen. En allt större del 

av lägenheterna hyrs av privata fastighetsägare. 

 

Hyreslagen reglerar hyresgästens och hyresvärdens rättigheter och 

skyldigheter. Hyreslagen är en social skyddslagstiftning, vilket innebär att 

lagen är tvingande för hyresvärden till förmån för hyresgästen. Hyresgästen 

har besittningsrätt till lägenheten. Med hyresgäst menas Migrationsverket i 

den fortsatta skrivningen om inte annat anges. 

 

Detta kapitel beskriver hur anskaffning och utökning av lägenheter går till, 

besiktning, ansvarsfördelning, skötsel av lägenheterna mm. För 

avtalshantering och besiktning se kapitel Avtalshantering respektive 

Besiktning, kontroll och tillsyn 

 

Intern ansvarsfördelning  
Mottagningsenheterna svarar för platser i ABE, ABK och ABT samt för 

tillsyn. boendeenheten ska bistå enheterna med stöd avseende frågor om 

boendet och lägenheterna, såsom skadegörelse, ansvar, ersättning m.m. För 

frågor om boende kan kontakt tas med boendeenheten, GB-Boende.  

 

Ersättningslägenheter 
När det gäller lägenheter som tas ur bruk på grund av vattenskador och 

dylikt tar enhetschefen kontakt direkt med hyresvärden och kommer överens 

med denne om ersättningslägenheter. Hyresvärden har inte skyldighet att 

hålla med ersättningslägenhet. 

 

Villor  
Villor, som ett alternativ till lägenheter, hyrs i enstaka fall. Det är ett 

alternativ som ska undvikas. Vill mottagningsenheten hyra en villa måste 

boendeenheten kontaktas för avtalsskrivning. 

Besiktning 
EC ansvarar för att besiktning görs både vid inflyttning i och avflyttning 

från lägenheterna, se kapitel Besiktning, kontroll och tillsyn 

 
Kontroll innan avtalsskrivning 

Migrationsverket hyr lägenheter både i allmännyttan och av privata 

hyresvärdar. När vi anlitar en ny privat hyresvärd måste skattekontroll och 

kontroll av lagfart göras. EC tar reda på följande uppgifter om hyresvärden:  

 Kommun och fastighetsbeteckning 

 Person- eller organisationsnummer 

 Namn på kontaktperson 

 Telefonnummer 

 E-post 

Mejla till boendeenheten, GB-Boende, som gör nödvändiga kontroller. 

 

http://www.sabo.se/Sidor/default.aspx
http://verksnatet.migrationsverket.se/toppmeny/styrning/handbocker/handbokimigrationsarenden/mottagningsfragor/mottagandeavasylsokande/anlaggningsboenden/avtalshantering.4.51afbd1614c17a8b44b40894.html
http://verksnatet.migrationsverket.se/toppmeny/styrning/handbocker/handbokimigrationsarenden/mottagningsfragor/mottagandeavasylsokande/anlaggningsboenden/besiktningkontrollochtillsyn.4.51afbd1614c17a8b44b4085a.html
mailto:boende@migrationsverket.se
http://verksnatet.migrationsverket.se/toppmeny/styrning/handbocker/handbokimigrationsarenden/mottagningsfragor/mottagandeavasylsokande/anlaggningsboenden/besiktningkontrollochtillsyn.4.51afbd1614c17a8b44b4085a.html
mailto:boende@migrationsverket.se
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Ansvarsfördelning 
Hyresvärdens ansvar 

(Jordabalken 12 kap (Hyreslagen) 23 §.) 

 
Drift och ekonomi 

Försörjning av fastigheten med tillhörande installationer (uppvärmning, el 

och vattenförsörjning, ventilation, sophantering m.m.) samt administration 

och ekonomisk förvaltning. 

 
Yttre och inre underhåll samt skötsel 

 Allt underhåll, antingen vid behov eller inom nedan angivna 

riktlinjer för tidsintervall. 

 Utvändigt underhåll och skötsel avseende fasader yttertak, fönster, 

dörrar, m.m. och tillhörande mark samt tillhörande installationer. 

 Invändigt underhåll och skötsel avseende trapphus, allmänna 

utrymmen och tvättstuga samt tillhörande installationer. 

 

Underhåll av lägenheter 

Hyresvärden ska utföra underhåll av lägenheter med skäliga tidsmellanrum. 

Underhåll avser förekommande så kallat normalt slitage i lägenheten, bland 

annat: 

 Förslitning på ytskikt på grund av ålder och bruk. 

 Livslängd på vitvaror såsom, köksfläkt, spis, kyl/frys. 

 Fåtal märken på vägg efter tavelkrokar m.m. 

 Skavmärken på målade ytor. 

Tidsintervaller för underhållsåtgärder inte fastlagda. Om 

mottagningsenheten anser att underhållsåtgärder behöver sättas in kontaktas 

hyresvärden. Går det inte att komma överens med hyresvärden kan 

boendeenheten vara behjälplig med förhandling. Följande angivelser får 

tjäna som riktlinjer för tidsintervallen: 

 Vitvaror i kök, byte av spis och kyl/frys, ca 15–18 år. 

 Väggar och tak - tapeter och ommålning, ca 13 år. 

 Golv -plastmattor och linoleum, ca 17–22 år. 

 Parkettslipning ca 15 år. 

 
Hyresgästens ansvar 

Migrationsverket, ansvarig enhet är hyresgäst i de lägenheter enheten hyr. 

(Jordabalken 12 kap (hyreslagen) 23 §.). 

Enheten har hyreskontraktet, enheten betalar hyra och har besittningsskydd. 

Hyresrätten kan förverkas bland annat om lägenheten vanvårdas eller vid 

störningar i boendet. Om störningar se Jordabalken 12 kap (hyreslagen) 25 

§. Om hyresvärden anser att en lägenhet ska förverkas på grund av 

störningar och parterna inte kan komma överens kontaktas boendeenheten 

för hjälp med förhandling. 

 

http://www.notisum.se/Rnp/sls/lag/19700994.htm
http://www.notisum.se/Rnp/sls/lag/19700994.htm
http://www.notisum.se/Rnp/sls/lag/19700994.htm
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Hyresgästen har vårdnadsplikt 

Mottagningsenheten har vårdnadsplikt för de lägenheter vi hyr och ansvarar 

för att de vårdas väl samt att vitvaror och inredning som hör till lägenheten 

används rätt. Enheten har skyldighet att omgående skriftligt anmäla fel och 

brister till hyresvärden. Även om skadan är av en art som hyresvärden 

normalt ska betala kan enheten bli ersättningsskyldig för skador som uppstår 

på grund av att anmälan inte gjorts. 

Det är mycket viktigt att en noggrann dokumentation av brister och fel görs, 

se kapitel Besiktning, kontroll och tillsyn 

Parternas ansvar, rättigheter och skyldigheter när det 
gäller ohyra 
Sammanfattning 

1. Det är alltid hyresvärden som är skyldig att utrota ohyra och betala 

för sanering, och detta oavsett om ohyran anses utgöra en skada eller 

brist i hyresgästens användning av lägenheten. 

2. Om ohyran kan anses utgöra brist eller men i hyresgästens 

användning av lägenheten kan hyresgästen åberopa ett antal 

rättigheter gentemot hyresvärden 

3. Hyresvärden kan kräva hyresgästen på ersättning och lägenheten kan 

också förverkas om det kan visas att det är hyresgästen som genom 

vållande eller vårdslöshet orsakat skadan som orsakats av ohyran, se 

punkt 8 nedan. 

 
Bestämmelser i hyreslagen m.m. 

1. Bestämmelser om ohyra finns i Jordabalken 12 kap (hyreslagen) 17 

§. 

 

Definition av ohyra 

2. Enligt en kommentar till bestämmelsen är till ohyra att hänföra bl.a. 

vägglöss, kackerlackor, myror, tvestjärtar och mjölbaggar. Till ohyra 

hänförs däremot inte löss som parasiterar på människor och inte 

heller loppor eller mal. 

 

Hyresgästens rättigheter 

3. Enligt bestämmelsens första stycke jämställs ohyra i lägenhet med 

brist eller skada under förutsättning att hyresgästen lider men. Med 

men menas att ohyran inkräktar på lägenhetens användbarhet, vilket 

får avgöras från fall till fall, men så är nog oftast är fallet när det 

gäller löss. 

4. Om ohyra förekommer till men för hyresgästen kan således 

hyresgästen göra gällande de olika rättigheter som tillförsäkrats 

hyresgästen vid brist eller skada i lägenhet. Dessa rättigheter framgår 

bl.a. av hyreslagens 11 § och inkluderar åtgärder som till exempel att 

http://verksnatet.migrationsverket.se/toppmeny/styrning/handbocker/handbokimigrationsarenden/mottagningsfragor/mottagandeavasylsokande/anlaggningsboenden/besiktningkontrollochtillsyn.4.51afbd1614c17a8b44b4085a.html
http://www.notisum.se/Rnp/sls/lag/19700994.htm
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hyresgästen kan säga upp avtalet, få ersättning eller hyresreducering 

för skada, och ansöka om åtgärdsföreläggande.  

 

Hyresgästens skyldigheter 

5. Av hyreslagens 24 § framgår hyresgästens vårdplikt. Av 24 §, tredje 

stycket, framgår att vårdplikten även omfattar ohyra. I vårdplikten 

ingår att hyresgästen är skyldig att utan oskäligt dröjsmål underrätta 

hyresvärden om det förekommer skada eller brist, till exempel ohyra, 

i lägenheten. Bestämmelsen innebär att hyresgästen kan bli skyldig 

att ersätta hyresvärden för sådan skada eller brist som beror på 

hyresgästens vållande, vårdslöshet eller försummelse, dessutom kan 

hyresrätten förverkas. Det är hyresvärden som ska bevisa att 

hyresgästen är vållande. 

6. I sammanhanget är det också viktigt att uppmärksamma 25 §, fjärde 

stycket, hyreslagen, dvs. om hyresgästen vet eller har anledning att 

misstänka att ett föremål är behäftat med ohyra får föremålet inte 

föras in i lägenheten. Om det ändå sker kan hyresgästen sannolikt 

göras ansvarig för bristande vårdplikt. 

 

Hyresvärdens skyldigheter 

7. Av 17 §, andra stycket, framgår att det alltid är hyresvärden som har 

ansvaret för att utrota ohyran och stå för kostnaden, och detta gäller 

även om det är hyresgästen som är ansvarig för ohyran förekommer i 

lägenheten.  

8. Om hyresgästen är ansvarig för förekomst av ohyra, till exempel 

genom vårdslöshet eller försummelse, kan hyresvärden vidta 

åtgärder mot hyresgästen enligt 24 § och till exempel kräva 

ersättning för saneringskostnaderna, men det är ändå hyresvärden 

som ska utrota ohyran. 

9. Om hyresgästen vidtar åtgärder mot ohyran kan han enligt 17 §, 

andra stycket, och om han är utan ansvar för ohyran, få ersättning av 

för de nödvändiga kostnader som han eventuellt haft för att utrota 

ohyran. 

10. Bestämmelsen i 17 §, andra stycket, gäller även om ohyran inte kan 

anses utgöra en brist, hyresvärden är ändå skyldig att utrota ohyran 

och hyresgästen kan ändå få ersättning för nödvändiga kostnader. 

 

Migrationsverkets ansvarsförsäkring 

11. Migrationsverket har en ansvarsförsäkring hos Kammarkollegiet 

som kan komma att täcka ersättningskrav på grund av till exempel 

bristande vårdplikt. Självrisken uppgår till 3 basbelopp. 

 

Ansvar för asylsökande 
Enheten ansvarar för de asylsökande som bor i de lägenheter vi hyr, även 

för inbjudna gäster och för den som vi låter utföra arbete i lägenheterna. 
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Enheten låter de asylsökande (de boende), disponera våra lägenheter. De är 

inneboende, de betalar ingen hyra. Ansvaret består i att enheten är skyldigt 

att ersätta all skada som uppkommer genom vårt vållande eller genom 

vårdslöshet, fel och försummelse orsakad av någon vi svarar för. Vårt 

ansvar omfattar lägenheten och sträcker sig från insidan av lägenhetsdörren. 

Skadegörelse som sker utanför lägenhetsdörren ska Migrationsverket 

anmäla till hyresvärden. Det är hyresvärdens ansvar att polisanmäla 

händelsen. Vad som sker i trapphus, allmänna utrymmen, tvättstuga och 

utvändigt har Migrationsverket inte ansvar för, om det inte går att bevisa 

vem som är skyldig 

 

Slitage/skadegörelse 
Migrationsverket ansvarar för slitage och skadegörelse genom vårdslöshet, 

uppsåt, fel eller försummelse. Mottagningsenheten är ersättningsskyldig. 

 
Vanligt förekommande slitage 

 Klotter på väggar 

 Märken efter tejp, fetfläckar, tusch m.m. på tapeter eller bortrivna 

delar 

 Skador efter felaktig behandling, till exempel vattentvätt av 

parkettgolv 

 Artiklar som saknas, till exempel handtag, lådor, skärbrädor m.m. 

 Funktionsskador på vitvaror, apparater och dylikt på grund av att 

instruktioner inte följs, till exempel strunta i att rengöra spis, fläkt 

eller golvbrunn, inte frosta av frys m.m. 

 Brännmärken på mattor (av cigaretter, strykjärn) 

 Insparkade dörrar 

 Hål i väggar 

 Märken efter knivhugg 

 Sönderslagna skåp 

 Hål efter TV-kabel genom fönsterkarm, vägg m.m. 

 Ingrepp i installationer och uttag för el, telefoni och kabel-TV 

OBS! Om det sker en olycka som är förorsakad av felaktigt ingrepp i 

installationer är Migrationsverket ansvarig för vållande till olyckan. 

 

Se mer detaljerad information om skötsel av lägenheten under Information 

till boende. 

 
Ersättning 

Enheten är ersättningsskyldig för onormalt slitage, skadegörelse och sådant 

som saknas, genom vårdslöshet, fel och försummelse av de asylsökande. 

 I samband med att hyreskontrakt tecknas, ska vi komma överens om 

hur ersättning ska ske. 

 Hyresvärden ska tillhandahålla besiktningsprotokoll av lägenhetens 

status från föregående hyresgäst innan vår inflyttning. 

file:///C:/Users/KRIMAK/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/KM6NMOLI/Stödmaterial/Info%20till%20boende.doc
file:///C:/Users/KRIMAK/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/KM6NMOLI/Stödmaterial/Info%20till%20boende.doc
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 SABO:s nyckeltal för reparationer eller hyresvärdens prislista ska 

användas som grund. 

 Hyresvärdens egen statuslista för lägenhetsunderhåll med 

avskrivningstid och år angivna, används vid utbyte av ytskikt, 

mattor, spis, kyl/frys m.m. 

 Ersättning betalas när hyresavtalet upphör eller när skadan är 

åtgärdad. 

Boendeenheten ansvarar för beräkning av kostnader för ersättning till 

hyresvärden. 

 
Brand  

Däremot är Migrationsverket som hyresgäst inte skyldig att ersätta skador 

på grund av brand förutsatt att verket inte har brustit i sin tillsyn och 

omsorg. Detta innebär att om en asylsökande har orsakat brand och 

hyrevärden inte kan visa att verket har brustit i normal tillsyn och omsorg 

får hyresvärden istället vända sig till den person som har orsakat 

brandskadan för att få ersättning för skadorna.  

 
Regler för boende 

Informationsbladet ”Att bo i Migrationsverkets regi” ska lämnas till 

utlänningarna på ett språk som de förstår. Informationsbladet och blanketten 

finns att hitta i SKAPA under fliken LMA/OS, inregistrering (se även 

länken ovan).  

Enheten måste informera de boende, när de flyttar in, hur de ska sköta 

lägenheten och vi måste regelbundet följa upp hur de sköter lägenheten.  

Migrationsverket kan inte överlåta ansvaret för vårdnadsplikt på de boende. 

Vi måste tala om för de boende att omedelbart göra felanmälan enligt 

gällande rutiner, när de upptäcker fel och brister i lägenheterna. 

 
Skötsel av lägenheten 

Vardaglig skötsel av lägenheten ska utföras av de boende. 

Enheten ska informera de boende vid inflyttning hur lägenheten ska skötas 

och vårdas. Detsamma gäller vattenförbrukning och att de omgående ska 

anmäla vattenskador till hyresvärden. 

http://www.migrationsverket.se/4.7c00d8e6143101d166da19.html.printable

