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Ansökan om kommunal hyresgaranti 
1. Sökande 

 

Folkbokförd i Ulricehamns kommun sedan, datum 

Förnamn Efternamn Personnummer 

Adress, bostad (nuvarande) Postnummer Ort 

Telefon, bostad Telefon, mobil Telefon, arbete Antal vuxna i hushållet 

E-post Antal barn i hushållet Ålder på barnen 

 

2. Medsökande 
 

Folkbokförd i Ulricehamns kommun sedan, datum 

Förnamn Efternamn Personnummer 

Adress, bostad (nuvarande) Postnummer Ort 

Telefon, bostad Telefon, mobil Telefon, arbete Antal vuxna i hushållet 

E-post Antal barn i hushållet Ålder på barnen 

 

3. Nuvarande bostadssituation 
 

Typ av bostad Fastighetsägare 

 

4. Varför söker du/ni hyresgaranti? 
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5. Inkomst (försörjningsstöd från socialtjänsten får inte räknas med) 
 

Typ av inkomst Netto sökande Netto medsökande 

Lön   

Etableringsersättning (FK)   

Sjuk- eller aktivitetsersättning (FK)   

Sjukpension (FK)   

Pension (PM)   

Bostadstillägg (PM)   

Etableringstillägg (FK)   

Bostadsbidrag (FK)   

Bostadsersättning (FK)   

Äldreförsörjningsstöd (PM)   

Barnbidrag (FK)   

Annan inkomst (uppge typ av inkomst)   

Total inkomst per mån   

Årsinkomst (om olika inkomst/månad)   

 
6. Maxhyra (ungefärlig möjlig kostnad) 

 
7. Skulder (Ange belopp samt typ av skuld, exempelvis kontokredit, banklån, billån, 

skatteskuld. Ange vem du är skyldig pengar.) 
Skuldbolag Typ av skuld Belopp 
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8. Orsak till tidigare avslag hos hyresvärd 
 

Betalningsanmärkningar Anställningsform 

För låg inkomst Annat: Vad? 

9. Övriga upplysningar (Tex avbetalningplaner skulder, höga läkarkostnader eller 
andra speciella utgifter- bifoga dokument) 

Typ av utgift Belopp 

  

  

  

  

 
 

Samtliga uppgifter i ansökan ska styrkas för både sökande och medsökande med 
kopior av: 

• Personbevis från skatteverket 
• Bankkontoutdrag för de tre senaste månaderna samt kontoöversikt 
• ARBETE: Anställningsbevis/arbetsgivarintyg + tre senaste lönespecifikationer 
• Eventuell barnomsorgsavgift samt kvitto på inbetald avgift 
• Vid A-kassa; hur många dagar kvar, planering framåt + senaste utbetalningsavi 
• Intyg för medlemskap i A-kassa samt inträdesdatum 
• STUDERANDE: Utbetalningar från CSN 
• Inkomster från försäkringskassan, försäkringsbolag, AFA/AGS (livränta), bostadsbidrag, 

pensionsförsäkring etc. 
• Pension, även inkomster från utland 
• Skatteutdrag från Skattemyndigheten 

 

 
Datum Ort 

 
 

Namnteckning / Namnförtydligande 
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