
Ansökan om förtur 
till lägenhet
Näringslivsförtur



• Du ska vara hyresgäst hos Solatum Hus&Hem 
(gäller ej näringslivsförtur)

• Du ska stå i vår bostadskö
• Du ska själv försökt lösa din boendesituation
• Du ska uppfylla våra grundkrav  för att hyra 

bostad

• Anpassat trygghetsboende (bedöms av Sollefteå 
Kommun)

• Medicinsk förtur
• Näringslivsförtur
• Trogenkund förtur

Du ska ha fått en tillsvidareanställning eller 
provanställning på minst 6 månader med möjlighet 
till tillsvidareanställning. 
Du som fått arbete i Sollefteå Kommun och bor på 
annan ort som inte ligger inom pendlingsavstånd, 
det innebär att resan ska vara längre än 8 mil 
enkelväg från ort till ort får då 500 köpoäng som 
start.
Din ansökan ska komma till oss senast 3 månader 
efter att du påbörjat din tjänst. Senare inkomna 
ansökningar behandlas inte.

För att ansöka måste du bifoga ditt arbetsgivarintyg 
i vårt marknadssystem när du registrerar dig som 
sökande i vår bostadskö.

Vi kan i särskilda fall ge förtur till en bostad. Du kan skriftligen ansöka om förtur om du uppfyller 
Solatum's grundkrav samt uppfyller kraven antingen för medicinsk-, näringsliv- eller trogen kund 
förtur. 

Solatum beslutar utifrån de styrkta uppgifterna om 
förtur ska beviljas. I de fall förtur beviljas hamnar du 
som sökande i förturskö.
Förtur är ingen akut lösning så har du beviljats förtur 
innebär det inte att du får en bostad direkt eller att 
du är garanterad en bostad. Du bör själv aktivt söka 
bostad via den ordinarie kön.

Giltigheten är till dess du får ett erbjudande förutsatt 
du fortfarande uppfyller kraven för förtur. Tackar du 
nej  till erbjuden lägenhet är din förtur förbrukad. 
Det finns inga godkända skäl till att tacka nej då vi 
erbjudit dig en lägenhet som uppfyller de 
grundläggande behov som du angett och styrkt i 
din ansökan. Om din situation förändras är du 
välkommen att skicka in en ny ansökan.


