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Ansökan om förtur i bostadskö hos Pajalabostäder AB 

 
Namn på person  

som ansökan avser ……………………………………………………………………… 

 

Personnummer  ……………………………………………………………………… 

 

 

Orsak till förtur  Medicinsk  Social 

 

Övrig info om orsak ……………………………………………………………………… 

 

   ……………………………………………………………………… 

    

   ……………………………………………………………………… 

 

 

Behov    1ROK   2ROK   3ROK 

 

Bottenplan/Hiss    Centralt 

 

Hyresnivå max:  ………………… kr per månad 

 

 

Motivering till behov……………………………………………………………………… 

 

   ……………………………………………………………………… 

 

   ……………………………………………………………………… 

 

   ………………………………………………………………………  

 

Personen som ansökan avser måste ställa sig i bostadskö hos Pajalabostäder AB. 

Detta görs enklast genom att registrera sig via hemsidan: www.pajalabostader.se  

Person som nekar till erbjuden lägenhet förlorar sin rätt till förtur se ”Policy för medicinska 

och sociala förturer hos Pajalabostäder AB” 

 

 

Ort och datum ………………………………………………………………………  

 

Underskrift läkare/ 

socialsekreterare ……………………………………………………………………… 

 

E-post   ……………………………………………………………………… 

 

Telefon  ……………………………………………………………………… 

http://www.pajalabostader.se/
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Policy för medicinska och sociala förturer hos Pajalabostäder AB 

 

Utdrag från Pajalabostäder AB:s hyresreglemente avseende förturer utifrån medicinska eller 

sociala skäl. 

 

- Förtur av medicinska eller sociala skäl kan medges om intyg från läkare eller socialtjänst 

finns. Intyget ska ange vilka behov som måste uppfyllas. Förturen gäller då första bästa 

lägenhet som uppfyller kraven i intyget. Om hyresgästen väljer att tacka nej till en 

tilldelad lägenhet anses förtursrätten vara förbrukad. 

 

 

Ansökan om förtur ska inlämnas skriftligen på avsedd blankett. 

 

En person som nekar till erbjuden lägenhet förlorar sin rätt till förtur och ett nytt intyg om 

förtur accepteras inte för samma person. Personen i fråga har därefter möjlighet att ansöka om 

lägenhet utifrån egen kötid i den ordinarie bostadskön. 

 

Att inte inkomma med svar inom satt tidsram betraktas som ett nej. 

 

Att tänka på kring kriterierna  

Kriteriet ”centralt” innefattar följande områden: 

• Medborgarvägen 

• Kengisgatan 

• Förvaltningsvägen 

• Ladugårdsvägen 

• Skolvägen 

• Garvaregatan 

 

Lägenhet erbjuds endast om samtliga kriterier angivna under behov är uppfyllda. 
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