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Ansökan
Bostadsersättning

0771-524 524
www.forsakringskassan.se

Personnummer

Skicka blanketten till

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

Vem kan få bostadsersättning?
Du som är ny i Sverige kan ansöka om bostadsersättning om du
får etableringsersättning från Arbetsförmedlingen
bor ensam i en egen bostad och är folkbokförd där.
Med egen bostad menas att du äger bostaden eller har ett hyreskontrakt på den. Du kan inte vara inneboende
hos någon annan.
Med folkbokförd menas att Skatteverket har registrerat att du bor på den adressen.
Får du bostadsbidrag eller bostadstillägg?
Om du får bostadsbidrag eller bostadstillägg kan det påverka bostadsersättningen. Vi hämtar uppgifter om
bostadsbidrag och bostadstillägg från våra interna register, så du behöver inte ange något om det på den här
blanketten.

1. Du som ansöker
67031104

Förnamn

Efternamn

Utdelningsadress

Skriv den adress där du bor eller kommer att bo.
Den här ansökan gäller bara för just den adressen.
Du måste vara folkbokförd på adressen.

Postnummer och ort

2. Uppgift om bostaden
Jag bor i

en bostad som jag hyr
en bostad som jag hyr i andra hand
en annan typ av bostad (till exempel en bostadsrätt eller ett hus):
Datum när jag flyttade in
FK 6703 (005 F 003) Fastställd av Försäkringskassan

Personnummer (12 siffror)

Bor du ensam i bostaden?

Ja

Nej
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3. Handlingar som du ska skicka med
Om du hyr din bostad ska du skicka med kopior av
hyreskontrakt
hyresspecifikation

Hyreskontrakt
Ett hyreskontrakt är ett avtal mellan en hyresvärd och en
hyresgäst. Kontraktet visar vilka villkor som finns för
uthyrningen. Det måste stå i kontraktet om värme, el eller
vatten ingår i hyran.
Hyresspecifikation
En hyresspecifikation visar vad du ska betala för bostaden
per månad.

Om du hyr din bostad i andra hand ska du skicka med
kopior av
intyg om godkänd andrahandsuthyrning
andrahandskontrakt

Om du har köpt din bostad ska du skicka med kopior av
köpeavtal eller överlåtelsekontrakt
avgiftsspecifikation

Intyg om godkänd andrahandsuthyrning
Ett intyg om godkänd andrahandsuthyrning visar att den som
äger bostaden eller hyr bostaden i första hand får hyra ut den
till någon annan. Det är bostadsrättsföreningen, hyresvärden
eller hyresnämnden som godkänner andrahandsuthyrning.
Andrahandskontrakt
Ett andrahandskontrakt är ett avtal mellan den som äger en
bostad eller hyr en bostad i första hand och den som hyr i
andra hand. Om du hyr i andra hand måste det stå i kontraktet
om du hyr bostaden möblerad eller omöblerad.
Köpeavtal/överlåtelsekontrakt
Ett köpeavtal eller överlåtelsekontrakt visar att det är du som
äger bostaden.
Avgiftsspecifikation
En avgiftsspecifikation visar vad du ska betala för bostaden
per månad.

skuldebrev för bostadslån
betalningsavisering (låneavisering)

Skuldebrev för bostadslån
Ett 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.

67031204

Betalningsavisering (låneavisering)
En betalningsavisering visar när och hur mycket du ska betala
av på ditt lån.

4. Kontouppgifter
Om du inte har något konto kommer du att få pengarna på ett utbetalningskort. Ditt namn måste stå på dörren
eller postfacket. Annars delar Posten inte ut utbetalningskortet.
Clearingnummer

Kontonummer

Bankkonto
Personkonto i Nordea där kontonumret är detsamma som ditt personnummer
PlusGironummer

FK 6703 (005 F 003) Fastställd av Försäkringskassan

PlusGirokonto
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5. Övriga upplysningar
Jag lämnar upplysningar
i en bilaga

6. Underskrift
Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna i blanketten är riktiga och fullständiga.
Jag vet att det är straffbart att lämna felaktiga uppgifter eller att utelämna något.
Datum

Namnteckning

Telefon dagtid, även riktnummer

Telefon kvällstid, även riktnummer

Uppgifterna hanteras i Försäkringskassans datasystem. Läs mer i broschyren "Försäkringskassans personregister".

7. Arbetsförmedlare eller etableringslots som har hjälpt till att fylla i ansökan
Om en arbetsförmedlare eller etableringslots har hjälpt till att fylla i blanketten är det bra om vi kan kontakta
den personen, om vi har frågor.
Namn

FK 6703 (005 F 003) Fastställd av Försäkringskassan

67031304

E-post

Telefon, även riktnummer

Om någon på Arbetsförmedlingen har hjälpt till
att fylla i blanketten är det bra om vi kan
kontakta den personen om vi har några frågor.

