
Særligt omkring anvisning af familieboliger i Vejleåparken 

Ved anvisning af en familiebolig i Vejleåparken skal du være opmærksom på området er 

betegnet som et forebyggelsesområde. Dette har betydning for hvem kommunen kan 

anvise boliger til. 
 

I et forebyggelsesområde må der som udgangspunkt ikke anvises familieboliger, hvor blot en person i 

husstanden:  

• er løsladt efter afsoning af dom for strafbart forhold inden for de seneste 6 mdr.  

• har fået ophævet eller opsagt lejemål indenfor de seneste 6 mdr. pga. grov overtrædelse af god 
skik og orden  

• er statsborger i et land uden for EU, EØS og Schweiz  

• i 6 måneder i træk har modtaget selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse eller overgangsydelse  

• i 2 år i træk har modtaget kontanthjælp  
 
Inden anvisningen kan ske, skal ansøger dokumenterer med navn og cpr.nr. hvem der skal bo i husstanden 

 

Straffeattest 
Vejleåparken er udpeget som et ”Forebyggelsesområde” hvilket betyder at du som boligsøgende og din 

husstand over 15 år, skal fremvise jeres straffeattester i forbindelse med anvisning af en bolig. På 

www.borger.dk kan du bestille en kopi af din straffeattest som du derefter vil modtage digital i din e-Boks. 

Grov overtrædelse af god skik og orden  
Kommunen undersøger eventuelle forhold for beboerne i husstanden hos boligselskaberne i Ishøj 

Kommune.  

Statsborger i et land uden for EU, EØS og Schweiz 
Kommunen undersøger dette forhold for alle i husstanden 

Selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse eller overgangsydelse 
Kommunen undersøger dette forhold for alle i husstanden 

I 2 år i træk har modtaget kontanthjælp  
Kommunen undersøger dette forhold for alle i husstanden 

Note: 2 ud af 3 boliger anvises ud fra de normale anvisningskriterier.     

 

 

 

 

1) er dømt for et strafbart forhold og inden for de seneste 6 måneder er blevet løsladt fra institutioner under 

kriminalforsorgen, og for hvem der skal udarbejdes en handleplan efter § 141 i lov om social service,  

http://www.borger.dk/


 

2) er under 18 år og dømt for et strafbart forhold og inden for de seneste 6 måneder er blevet løsladt fra institutioner 

m.v. uden for kriminalforsorgen, hvor husstandsmedlemmet har været anbragt i henhold til § 78, stk. 2, i lov om 

fuldbyrdelse af straf m.v., og for hvem der skal udarbejdes en handleplan efter § 57 c, stk. 1, i lov om social service  

 

Boliganvisning via opskrivningsventeliste (interne venteliste) 
Ved en boliganvisning via opskrivningsventelisten skal alle anvisninger fremover godkendes af kommunen. 

Hele husstanden over 15 år skal undersøges om hvorvidt de falder ind under kriterierne. Er der en person i 

husstanden der falder ind under disse kriterier, vil den interne flytning ikke blive godkendt af Ishøj 

Kommune. 

 

Nyt tilbudsbrev til borgerne: 
 

Her skal tilføjes at xxxxxxx 

 

Skriv til boligselskaberne: 
 

Ishøj Boligselskab v / DAB 

AAB afd. 55  

I forbindelse med at Vejleåparken er blevet et forebyggelsesområde skal alle interne anvisninger i dette 

område, fremover fremsendes til Ishøj Kommune, Boliganvisning for endelig godkendelse af den interne 

flytning.  

Boliganvisning vil gennemgå ansøger og hele dens husstand over 15 år ud fra forebyggelsesområdet 

kriterier for om der kan gives en godkendelse.  

Kriterierne er følgende:  

• er løsladt efter afsoning af dom for strafbart forhold inden for de seneste 6 mdr.  

• har fået ophævet eller opsagt lejemål indenfor de seneste 6 mdr. pga. grov overtrædelse af god 
skik og orden  

• er statsborger i et land uden for EU, EØS og Schweiz  

• i 6 måneder i træk har modtaget selvforsørgelses- og hjemsendelsesydelse eller overgangsydelse  

• i 2 år i træk har modtaget kontanthjælp  
 
 

 

    

      


