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Hvad er en boligsocial indsats? 

Den boligsociale indsats er en del af 

samarbejdet mellem boligselskaberne og 

kommunen. 

 

Den foregår ved, at kommunens to bolig-

sociale medarbejdere er til stede i kom-

munens boligafdelinger og hjælper bebo-

ere med at løse sociale problemer, som 

vedrører boligen og boligfællesskabet.  

Det sker i tæt samarbejde med kontakt-

personer i de lokale boligafdelinger. Kon-

taktpersonen vil typisk være en ansat, 

som kender boligafdelingen og ved meget 

om, hvad der sker i boligområdet.  

Formålet med indsatsen 

De boligsociale medarbejdere kan være 

med til at fremme trivslen og trygheden i 

det lokale boligområder ved at støtte og 

hjælpe socialt sårbare borgere. 

Hvad kan de boligsociale medar-

bejdere hjælpe med? 

De boligsociale medarbejderes styrke er, 

at de både har kontakt til boligselskabet 

og til kommunens forskellige områder. 

Det giver dem gode muligheder for sam-

men med beboerne at løse forskellige 

problemer i boligområdet.  

 

De boligsociale medarbejdere kan fx. 

hjælpe socialt sårbare beboere med at få 

en god start i deres nye bolig eller med at 

blive boende i boligen i en tilspidset kon-

flikt omkring husorden eller ved husleje-

restance. 

 

Hjælpen vil ofte bestå i, at de boligsociale 

medarbejdere henvender sig direkte til de 

afdelinger i kommunen, som har mulig-

hed for at gøre noget ved sagen og over-

drage løsningen af problemet til dem.   

 

Andre gange kan situationen måske 

løses ved en samtale, som afklarer mis-

forståelse eller forklarer regler. 

Hvad kan du gøre? 

Nogle gange ser du måske beboere, som 

har brug for hjælp til at løse deres pro-

blemer. Det kan være problemer med at 

overholde ejendommens husorden eller 

mistrivsel hos børn. 

 

Her kan du tage kontakt til de boligsociale 

medarbejdere eller ejendomsfunktionæ-

ren og bede dem se på situationen.  

Mere trivsel i boligområderne 
gennem en boligsocial indsats 



 

3 

Hvornår skal du reagere? 

Eksempler på situationer, hvor det kan 

være relevant at tage kontakt, er fx: 

 

 hvis du bliver opmærksom på, at en 

beboer er isoleret fra omgivelserne 

 hvis et lejemål viser tegn på mislighol-

delse - det kan fx være lugt, affald, fugt 

på ruder, manglende rengøring 

 hvis en beboer viser tegn på demens 

 hvis du får mistanke om vanrøgt eller 

omsorgssvigt af børn og unge 

 hvis en beboer viser tegn på psykiske 

problemer 

Tilbagemeldinger om et forløb 

Vær opmærksom på, at ansatte i kom-

munen har tavshedspligt ifølge forvalt-

ningsloven. Det betyder, at kommunen 

ikke må komme med konkrete tilbage-

meldinger omkring en sags videre forløb. 

 

Det gælder også, selvom det er dig, der 

har gjort kommunen opmærksom på et 

problem. 

 

Du er naturligvis altid velkommen til at 

henvende dig til de boligsociale medar-

bejdere igen, hvis du ikke kan se, at si-

tuationen forbedres. Men husk på, at 

visse problemer tager tid at løse. 

Hvem er de boligsociale medar-

bejdere? 

Kirsten og Andreas er ansat som boligso-

ciale medarbejdere og har begge erfaring 

med at arbejde med udsatte borgere.  

 

Du kan skrive til Kirsten og Andreas på 

mail: boligsocial@rudersdal.dk 

 

 

 

 

Kirsten: 7268 3388 

 

 

 

Andreas: 7268 3387 
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