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Omsorgsnämnden  2013-12-11 

 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 

 

 

 

 
Plats och tid Paragrafen, kommunhuset, Storuman 2013-12-11, kl 09.00—09.15 

  

Beslutande Monica Beije (M) 

 Allan Forsberg (KD) ordförande 

 Christin Vallin (S) 

 Bengt Dalemalm (S) 

 Lena Drangel (S) 

 Laila Elfberg (C) tjänstgörande ersättare 

   

  

  

 

Övriga Ulla Olofsson sekreterare 

 May-Louise Nilsson socialchef 

 Annika Mörtsell ifo-chef 

   

  

 

  

  

 

    

Utses att justera Christin Vallin 

 

Justeringens plats och tid Socialkontoret, Storuman 2013-12-11 

 

 

Underskrift  Sekreterare ………………………………………………….       Paragrafer   181 

 Ulla Olofsson 

                      

                    Ordförande ………………………………………………….      

 Allan Forsberg    

 

                    Justerande  …………………………………………………. 

 Christin Vallin 

 Bevis om anslag 

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 

anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2013-12-11  

   

Datum för anslags uppsättande 2013-12-11 Datum för anslags nedtagande 2014-01-02 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Storuman 

   

 

Underskrift 

  

 Ulla Olofsson 
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Omsorgsnämnden 2013-12-11 

 

_________________________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)     Expediering 

  

 

  

ON § 181   2013:115-701 

 

Ansökan om preliminär tilldelning av kommunal hyresgaranti 

 

En kommunal hyresgaranti är ett borgensåtagande från kommunens 

sida som omfattar en hyresgästs skyldighet att betala hyra. Syftet med 

hyresgarantier är att ge stöd till hushåll som har ekonomisk förmåga 

att klara sina boendekostnader på egen hand, men som trots detta har 

svårigheter att få ett hyreskontrakt. 

 

Många gånger kan de som söker en bostad klara av sina hyresbetal-

ningar utan problem. Trots detta kanske de inte uppfyller de krav som 

ställs av hyresvärdarna för att få ett hyreskontrakt. Det kan finnas flera 

anledningar till att det kan behövas en hyresgaranti från kommunens 

sida. Den bostadssökande kanske har betalningsanmärkningar, har för 

låg inkomst enligt hyresvärden eller saknar fast anställning. En kom-

munal hyresgaranti kan då bidra till att den som söker får ett eget hy-

reskontrakt på en bostad. 

 

För utfärdade garantier kan kommunen, enligt förordning (2007:623) 

om statligt stöd för kommunala hyresgarantier, söka ett statligt bidrag 

hos Boverket på 5 000 kronor per utfärdad garanti. För att underlätta 

administrationen av bidraget kan kommunen ansöka om en preliminär 

tilldelning för 2014 senast den 10 december 2013. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna ansökan till Boverket om preliminär tilldelning av 

kommunal hyresgaranti. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


