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Bostadstillägg

Personnummer

0771-524 524
www.forsakringskassan.se

Personnummer m/s

Skicka blanketten till

Försäkringskassans inläsningscentral
839 88 Östersund

Den här blanketten är till för dig som
bor i Sverige
har aktivitetsersättning eller sjukersättning
har en låg inkomst
har kostnader för din bostad
är under 65 år.
Om du är ensamstående kan du fylla i ansökan digitalt via Mina sidor på forsakringskassan.se. Där kan du
också lägga till bilagor till din ansökan.

1. Du eller ni som ansöker
Förnamn och efternamn

Personnummer (12 siffror)

Förnamn och efternamn (make eller sambo)

Personnummer (12 siffror)

51990109

Bostadsadress

Postnummer och ort

2. Från och med vilken månad ansöker du?
Du kan ansöka för bostadstillägg för upp till tre månader bakåt i tiden. Om du nyligen har fått aktivitetsersättning
eller sjukersättning, så kan du ansöka om bostadstillägg från samma tidpunkt. Då måste du ansöka senast
under månaden efter den månad som Försäkringskassan har fattat beslut om din aktivitetsersättning eller
sjukersättning.
Månad, år

Om du inte fyller i någon tidpunkt gäller ansökan från och med den månad när
den kommer in till Försäkringskassan. Om månad och år är förtryckt och du
söker bostadstillägg för en tidigare månad, stryk över och fyll i ny tidpunkt.
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3. Din eller er boendesituation
Ensamstående

Sambo sedan datum:

Gifta

och lever tillsammans

men lever åtskilda

sedan datum:

barnets/barnens personnummer (12 siffror)

Jag/vi har barn som bor hemma minst 30 dagar per år
Nedanstående personer bor också i bostaden
Förnamn och efternamn

Personnummer (12 siffror)

Relation till mig

Förnamn och efternamn

Personnummer (12 siffror)

Relation till mig

Förnamn och efternamn

Personnummer (12 siffror)

Relation till mig

Personnummer m/s

Personnummer
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4. Uppgifter om bostaden
Hyra/avgift (kronor per månad)

Jag/vi bor i
hyrd bostad

bostadsrätt

annan boendeform (fyll i
under Övriga upplysningar)

Kronor per månad

Jag/vi har hyres- eller
avgiftsrabatt

Från och med (datum)

Till och med (datum)

Rabatten gäller

Om du bor i egen en- eller tvåfamiljsfastighet ska du fylla i fastighetsbeteckning.
Vi hämtar sedan in uppgift om boyta och fastighetsavgift/skatt från Skatteverket.

Fastighetsbeteckning
Skuld, kronor

Räntesats, procent

Bostadsrätten eller fastigheten är lämnad som säkerhet för lån

5. Inkomstuppgifter
Fyll i din eller er nuvarande inkomst i kronor per år före skatt. Om semesterersättning inte ingår i
arbetsinkomsten så beräknar Försäkringskassan din månadsinkomst gång 12,20.
Uppgifter som du inte behöver fylla i
Försäkringskassan hämtar in fler uppgifter utöver de som du lämnar här i ansökan, som påverkar hur stort
bostadstillägg du kan få. Det betyder att du inte behöver fylla i hur mycket du eventuellt får i
-

sjukersättning, aktivitetsersättning, arbetsskadelivränta, yrkesskadelivränta, vårdbidrag eller
bostadsbidrag från Försäkringskassan
pension från Pensionsmyndigheten.

De här uppgifterna hittar du på utbetalningsbeskeden från respektive myndighet.
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Du behöver inte heller fylla i om du får överskott av kapital enligt Skatteverkets senaste beslut om slutlig skatt.
Om Skatteverket ändrar sitt senaste beslut efter omprövning, så måste du själv anmäla det till
Försäkringskassan.
Din make eller sambo
Kronor per år före skatt

Du som söker
Kronor per år före skatt
Aktivitetsstöd, föräldrapenning eller
sjukpenning från Försäkringskassan

+

+

Lön från arbetsgivare

+

+

Utgifter för resor till och från arbetet

-

-

Andra avdragsgilla utgifter på grund av arbetet

-

-

Inkomst av näringsverksamhet (enskild firma
eller handelsbolag)

+

+

Tjänstepension/avtalspension eller
avtalsgruppsjukersättning (AGS)

+

+

Privat pensionsförsäkring

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Övrig skattepliktig inkomst, till exempel
arbetslöshetsersättning
Skattefri inkomst i form av
- studiemedel (bara studiebidragsdelen)
- stipendier
- etableringsersättning
- utländsk pension eller livränta som inte är
skattepliktig i Sverige

Personnummer m/s

Personnummer
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6. Uppgifter om tillgångar och skulder
Du som söker

Din make eller sambo

Tillgångar den 31 december förra året, till exempel
- pengar på banken eller kontanter

kronor

kronor

- aktier, fonder eller obligationer

kronor

kronor

- kapitalförsäkring eller andra tillgångar

kronor

kronor

- fastighet eller bostadsrätt som inte är din eller er
permanenta bostad

kronor

kronor

kronor

kronor

Namn på fastighet eller bostadsrättsförening
Skulder den 31 december förra året, till exempel
banklån och studielån

7. Har någon hjälpt till att fylla i blanketten?
Namn

Telefon

Jag ger den här person fullmakt, vilket innebär att Försäkringskassan får kontakta person för att fråga om och lämna
uppgifter med anledning av denna ansökan.

8. Övriga upplysningar

51990309

Jag lämnar upplysningar
i en bilaga

9. 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)

Den sökandes namnteckning

Telefon

Datum (år, månad, dag)

Makes eller sambos namnteckning

Telefon
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Uppgifterna hanteras i Försäkringskassans datasystem. Läs mer i broschyren "Försäkringskassans personregister".
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För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan så behöver du skicka in kopior av handlingar
Hyres- eller köpeavtal om det är första gången du ansöker om bostadstillägg eller om du har flyttat.
Boyta och vad som ingår i hyran ska framgå, till exempel hushållsel, värme eller varmvatten.
Senaste hyres- eller avgiftsspecifikation (inte bara inbetalningskortet).
Lånehandling som visar att bostaden är lämnad som säkerhet samt senaste lånespecifikationen där
aktuell skuld och räntesats framgår i procent.
Utbetalningsbesked eller lönebesked som visar dina nuvarande inkomster. Du behöver inte skicka in
uppgifter om inkomster du har från Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten.
Årsbesked från banken som visar saldot på ditt konto den 31 december förra året. Det gäller även
om du har aktier, fonder eller kapitalförsäkringar. Om du har förmögenhet har du möjlighet att dra av
skulder. Du ska i sådant fall styrka skulderna per den 31 december förra året och de ska inte avse
bostaden du bor i.
Annan handling om du exempelvis har lämnat uppgifter i ansökan som inte framgår av dina övriga
bilagor.
Om du inte har alla bilagor kan du skicka in dem digitalt efter att vi tagit emot din ansökan. Det gör du enklast
genom att logga in på Mina sidor.

Information
Om du ansöker om att få bostadstillägg mer än en månad i förväg får du beslutet månaden innan den månad
som du ansökt för. Om du till exempel skickar in en ansökan i januari om att få bostadstillägg från och med april
så får du ett beslut om bostadstillägg i mars.
Under tiden du har bostadstillägg genomför Försäkringskassan vissa kontroller. Det innebär att uppgifter kan
hämtas in och kontrolleras för att ditt bostadstillägg ska betalas ut med rätt belopp. Om du lämnat oriktiga
uppgifter eller inte anmält förändringar kan du bli återbetalningsskyldig.
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Mer information om bostadstillägg finns på forsakringskassan.se.

