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Vara Kommun

ANSÖKAN OM KOMMUNAL
HYRESGARANTI
Ansökan inkommen, datum

_____________________

Sökande
Skriven i Vara kommun sedan, datum

Kvinna

Man

Namn (efternam, förnamn)

| Personnummer

Adress, bostad (nuvarande bostad)

Postnummer | Ort

Telefon, bostad

Telefon, arbete

Telefon, mobil

E-post

Antal vuxna i hushållet
hushållet

| Antal barn i

Medsökande
Skriven i Vara kommun sedan, datum

Kvinna

Man

Namn (efternam, förnamn)

| Personnummer

Adress, bostad (nuvarande bostad)

Telefon, bostad

E-post

Postnummer | Ort

Telefon, arbete

Telefon, mobil

Antal vuxna i hushållet

| Antal barn i hushållet

Hyresvärd
Fastighetsägare

Beskriv var/hur du bott tidigare (exempelvis andrahandsboende, inneboende)

Årsinkomst (Inkomsten skall styrkas med inkomstdeklaration samt de tre senaste löneutbetalningarna)
Lön

Övriga bidrag
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Tillgångar (Exempelvis bankmedel, värdepapper, företag, bil, båt. Styrks med kontoutdrag, ägandebevis)

Skulder (Belopp. Typ av skuld, exempelvis kontokredit, banklån, skatteskuld. Ange vem du är skyldig pengar)

Orsak till tidigare avslag hos hyresvärd (bifoga avslaget)
Betalningsanmärkning

För låg inkomst

Annat, __________________________________________________________________
Övriga upplysningar (Avbetalningsplan etc. )

Samtliga uppgifter ska styrkas av den sökande med kopior (ej original)
•

Personbevis från skatteverket

•

Anställningsbevis/arbetsgivarintyg

•

Skatteutdrag från Skatteverket

•

Kontoutdrag (Bank/postgiro)

•

Eventuell barnomsorgsavgift samt kvitto på senast inbetalda avgift

•

Vid A-kassa, redovisa för hur många dagar som återstår och en framtidsplan

•

Utbetalningar från CSN/SVUXA/SVUX

•

Inkomster från Försäkringskassa, försäkringsbolag, AFA/AGS (livränta)

•

Pensionsförsäkring

•

Pensionsinkomster från utlandet

•

Uppgifter om skulder hos kronofogden/inkassobolag

•

Ägandebevis fordon etc.

•

Beslut om avslag vid ansökan hos hyresvärden

•

Intyg från hyresvärden att hyreskontrakt beviljas om hyresgaranti beviljas
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Underskrift
Datum

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Datum

Namnteckning, sökande

Namnförtydligande

Personuppgifter om dig
Personuppgifterna du lämnar i din ansökan används för att bedöma om vi ska bevilja hyresgarati
eller inte. Lagen om behandling av personuppgifter (PuL 1998:204) finns för att skydda
människors personliga integritet, vilket betyder att personuppgifterna används försiktigt. Du har
rätt att få information om vilka uppgifter om dig som vi använder. Det kan du få en gång per år
och ansökan måste vara skriftlig. Socialnämnden är personuppgiftsansvarig enligt PuL.

Ansökan skickas till:
VARA KOMMUN
Hyresgaranti
Konsumentverksamheten
534 81 VARA

