Ansökan om arbetsgivarbonus
Arbetsgivare med arbetsställe inom Kalmar kommun kan ansöka om bostadsförtur hos Kalmarhem åt nyanställd
medarbetare och eventuell familj. Även företagare som flyttar sin verksamhet och startar upp i Kalmar kommun kan
ansöka om bostadsförtur till sig själv och eventuell familj.
Ansökan ska vara komplett och innehålla ett arbetsgivarintyg eller anställningsbevis. Av anställningsbeviset ska det framgå
att anställningen gäller under minst 1 år. För företagare ska ansökan även innehålla ett registreringsbevis och senaste
årsbokslut. Är företaget så nytt att årsbokslut ännu inte upprättats bifogas istället en verksamhetsbeskrivning.
Arbetstagaren ska uppfylla våra uthyrningsregler och krav samt aktuella kriterier för arbetsgivarbonus, läs mer på
kalmarhem.se.
Ansökan skickas till: Kalmarhem AB, Box 305, 391 23 Kalmar, alternativt mejlas till kundservice@kalmarhem.se
En ofullständig ansökan returneras. Kalmarhem skickar ett erbjudande om bostad via mejl inom sex månader från det att
komplett ansökan kommit in. Vid eventuell förändring efter signerat bostadsavtal är arbetsgivaren ansvarig för hyran de
första 3 månaderna. Tackar sökande nej eller väljer att inte svara på aktuellt erbjudande inom angiven svarstid förfaller
rätten till arbetsgivarbonus. Tänk på att Kalmarhem endast erbjuder en bostad per ansökan.
Härmed intygas att nedanstående person har fått arbete inom Kalmar kommun
Fylls i av sökande (arbetsgivaren)
Företagets namn

Organisationsnummer

Företagets adress

Ansvarig chef, förnamn och efternamn

Anställningsform

☐ Tillsvidareanställning

Telefonnummer

E-post

Varaktighet, fr.o.m. – t.o.m.

Månadslön

☐ Visstid

Ansvarig chef, underskrift

Datum

Till ansökan finns följande bifogat
☐ Anställningsbevis
☐ Arbetsgivarintyg

☐ Registreringsbevis och senaste årsbokslut (alt. verksamhetsbeskrivning)

Fylls i av arbetstagare (personuppgifter enligt folkbokföringen)
Förnamn och efternamn

Personnummer

Adress

Telefonnummer (mobil)

Önskemål om storlek

E-post

☐ 1 rum och kök

☐ 4 rum och kök

☐ 2 rum och kök

☐ 5 rum och kök

Maxhyra

Önskat inflyttningsdatum

☐ 3 rum och kök

Underskrift

Jag/vi intygar härmed på heder och samvete att lämnade uppgifter är sanna samt godkänner att mina personuppgifter behandlas när
jag söker bostad via arbetsgivarbonus
Arbetstagare, underskrift

Datum
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