
 

 

 

Uthyrningspolicy 
 

 

Habo Bostäder AB uthyrningspolicy 
Habo Bostäders lägenheter tilldelas i huvudsak via köpoängsprincipen. Det innebär att av 
de som anmält intresse för en lägenhet är det den som har högst köpoäng och uppfyller 
Habo Bostäders grundkrav som får lägenheten. 

 
Habo Bostäders grundkrav 
För att få hyra lägenhet hos Habo Bostäder måste man uppfylla våra grundkrav: 

• ha fyllt 18 år och vara myndig 
• ha ordnad ekonomi utan anmärkningar 
• ha tillräcklig inkomst för den aktuella lägenheten 
• inte ha misskött sin relation med Habo Bostäder 
• vid behov kunna uppvisa goda boendereferenser 

 
Uppfylls inte dessa krav erbjuds man inte en lägenhet hos Habo Bostäder. Habo Bostäder 
förbehåller sig rätten att pröva varje hyresgäst individuellt mot uppsatta krav. 

 

Skulder och betalningsanmärkningar 

Innan vi skickar ut ett erbjudande gör vi en kreditupplysning. Visar kreditupplysningen 
betalningsanmärkningar eller skulder erbjuds inte någon lägenhet. 

Om en mindre betalningsanmärkning finns, kan ändå lägenhet erbjudas hos Habo Bostäder 
mot godtagbar borgen eller bankgaranti. Det är Habo Bostäder som avgör om en borgen är 
godtagbar eller inte. 

 

Krav på inkomstnivå 

Våra hyresgäster ska kunna bo kvar i sina lägenheter och inte hamna i situation där de får 
svårighet att betala hyran. Av den anledningen görs en bedömning av inkomst i 
förhållande till hyran. Är det två som ska hyra lägenheten tillsammans ser vi på hushållets 
gemensamma inkomstnivå. 

Uppfylls inte kravet på inkomst kan ändå lägenhet erbjudas hos Habo Bostäder mot 
godtagbar borgen eller bankgaranti. Det är Habo Bostäder som avgör om en borgen är 
godtagbar eller inte. 
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Särskild hänsyn 

Habo Bostäder ska sträva efter att få rätt kund till rätt bostad och därmed nöjda 
hyresgäster. 

Habo Bostäder har ett övergripande uppdrag att skapa nytta för Habo kommun och dess 
invånare. Detta innebär bland annat att lägenheter i undantagsfall erbjuds enligt andra 
uthyrningsprinciper. 

Särskild hänsyn kan tas exempelvis till: 
• medicinsk hänsyn för kunder som redan bor hos Habo Bostäder 
• särskilda samarbetsavtal med andra aktörer. Ett exempel kan vara avtal med Habo 

kommun för socialt ansvarstagande. 
• företag eller myndigheter som är under etablering eller utveckling i Habo kommun 

och där behov av bostad är av kortvarig karaktär. 
• nyproduktion kan hanteras enligt andra principer. 

 
Utifrån denna policy utformas våra uthyrningsregler som beslutas av VD. 

 

Denna policy är beslutad av styrelsen för Habo Bostäder 2017-09-21, ärende 40. 


