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Ansökan om överlåtelse av bostadsavtal 
 
 
Enligt hyreslagens regler kan Kalmarhem godkänna en överlåtelse av bostadsavtal under särskilda förhållanden. En 
överlåtelse som genomförs utan tillstånd från Kalmarhem eller som godkänts grundandes på oriktiga uppgifter utgör skäl 
för omedelbar uppsägning. Ansökan är inte tillåten för Ungdomsbostäder. 
 
En överlåtelse av bostadsavtal är möjlig till en närstående och till det räknas närmre släkting, sambo, make eller maka. En 
förutsättning för överlåtelsen är att du och den person du önskar överlåta avtalet till har varit folkbokförda tillsammans i 
minst 36 sammanhängande månader och haft ett gemensamt hushåll fram till ansökningsdatumet. Detta ska styrkas av 
den som ansöker om överlåtelsen med ett personbevis från Skatteverket. 
 
Avtalet skrivs om med ny tillträdesdag under förutsättning att nästkommande avisering inte har skett. Från det att 
Kalmarhem får in en komplett ansökan är handläggningstiden ca tre (3) veckor. Den som önskar ta över bostadsavtalet 
måste uppfylla Kalmarhems krav, i samband med ansökan görs därför en kreditupplysning enligt Kalmarhems 
uthyrningsregler. Läs mer på kalmarhem.se. 
 
Bostaden kan inte överlåtas till en andrahandshyresgäst eller till en person som endast är inneboende på adressen. Du 
som nuvarande avtalsinnehavare måste även kunna styrka ditt nya boende. 

 
Nuvarande avtalsinnehavare 

 
Förnamn och efternamn 

 
Personnummer 

 
Adress 

 
Objektnummer (ex: 170-2103) 

 
E-post 

 
Telefonnummer (mobil) 

 
Ange skäl till överlåtelsen 

 
Andra hyrda objekt som önskas överlåtas utöver bostadsavtalet 
 
  ☐   Bilplats                           ☐   Garage                           ☐   Förråd 

 
Önskat datum för överlåtelse (alltid vid månadsskifte) 

 
Ny adress 

 
 

Bostadsavtalet överlåts till 
 
Förnamn och efternamn  

Personnummer 

 
E-post 

 
Telefonnummer (mobil) 

 
 
 
 
 

Underskrifter 
Jag/vi intygar härmed på heder och samvete att lämnade uppgifter är sanna 

 
Nuvarande avtalsinnehavare, underskrift  

Datum 

 
Blivande avtalsinnehavare, underskrift 

 
Datum 
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