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Bostadsersättning

0771-524 524
www.forsakringskassan.se

Personnummer

Skicka blanketten till

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

Den här blanketten är till för dig som ansöker om bostadsersättning.
För att kunna få bostadsersättning måste du
ha en etableringsplan eller ett etableringsprogram
hyra eller äga din bostad
bo ensam och vara folkbokförd i din bostad.

1. Du som ansöker

Förnamn och efternamn

Personnummer (12 siffror)

Om du vill registrera ett kontonummer hos Försäkringskassan kan du göra det på Mina sidor eller på blankett
Anmälan om konto (5605).

71120102

Du kan bara registrera ett konto som tillhör dig själv. Om du vill att dina utbetalningar ska gå till en annan
persons konto, ska du istället fylla i blankett Fullmakt - Utbetalning till en annan person (5606).

2. Bilagor
Om …
du hyr din bostad
du hyr din bostad i andra hand
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du äger din bostad

så …
ska du skicka in kopior av
hyreskontrakt
hyresspecifikation.
ska du skicka in kopior av
intyg om godkänd andrahandsuthyrning
andrahandskontrakt.
ska du skicka in kopior av
köpeavtal eller överlåtelseavtal
avgiftsspecifikation
skuldebrev för bostadslån
betalningsavisering (låneavisering).

Skicka blanketten och dina bilagor till:
Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

3. Underskrift
Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna i blanketten är riktiga och fullständiga. När uppgifterna förändras måste
jag meddela Försäkringskassan.
Jag vet att det är straffbart att lämna felaktiga uppgifter, att utelämna något eller att inte meddela Försäkringskassan när
uppgifterna jag lämnat förändras.
Datum (år, månad, dag)

Namnteckning

Telefon

Uppgifterna hanteras i Försäkringskassans datasystem. Läs mer i broschyren "Försäkringskassans personregister".
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Hyreskontrakt
Ett avtal mellan dig och din hyresvärd som visar vilka villkor som finns för uthyrningen. Hyreskontraktet ska
även visa boytan och om el, vatten eller värme ingår i hyran.
Hyresspecifikation
Visar vad du ska betala för bostaden per månad.
Intyg om godkänd andrahandsuthyrning
Visar att den som äger eller hyr bostaden i första hand får hyra ut den till någon annan. Det är
bostadsrättföreningen, hyresvärden eller hyresnämnden som godkänner andrahandsuthyrningen.
Andrahandskontrakt
Ett avtal mellan den som äger eller hyr en bostad i första hand och den som hyr i andra hand.
Köpeavtal eller överlåtelsekontrakt
Visar att det är du som äger bostaden.
Avgiftsspecifikation
Visar vad du ska betala för bostaden per månad.
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Skuldebrev för bostadslån
Visar vem du har lånat pengar av för att köpa bostaden, hur mycket du har lånat och när du ska betala tillbaka.

