
FK
 7

45
7 

(0
04

 F
 0

02
) F

as
ts

tä
lld

 a
v 

Fö
rs

äk
rin

gs
ka

ss
an

Anmälan 
Boendetillägg - ändrade uppgifter

Försäkringskassans inläsningscentral
Skicka blanketten till

839 88 Östersund

1. Uppgifter om du eller ni som anmäler

2. Uppgifter som har ändrats 

Jag är sambo från och med

Ett barn har flyttat hemifrån 

Ett barn har flyttat hemifrån 

Jag har gift mig och vi bor ihop från och med 

3. Övriga upplysningar

Jag lämnar upplysningar 
i en bilaga

4. Underskrift

0771-524 524 
www.forsakringskassan.se

Datum (år, månad, dag) Namnteckning Telefon

Läs mer om Försäkringskassans behandling av personuppgifter på forsakringskassan.se.

1 (1)

Vad påverkar boendetillägget?
Boendetilläggets storlek beror bland annat på din familjesituation. Därför måste du som får boendetillägg  
anmäla till Försäkringskassan om 

du gifter dig
du blir sambo
barn flyttar hemifrån

Om du har skiljt dig eller flyttat isär från din make, eller om fler barn än tidigare bor i hushållet, måste du  
skicka in en ny ansökan om boendetillägg (FK7456).
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Personnummer

Förnamn och efternamn 

Make eller Sambos förnamn och efternamn

Personnummer (12 siffror)

Personnummer (12 siffror)

datum

datum

datum Barnets personnummer (12 siffror)

Barnets personnummer (12 siffror)datum

Jag vet att jag kan få betala tillbaka felaktigt utbetald ersättning. Jag vet att jag kan göra mig skyldig till brott om jag lämnar  
oriktiga eller ofullständiga uppgifter, eller inte meddelar Försäkringskassan när uppgifterna ändras.

Jag intygar på heder och samvete att de uppgifter jag lämnar är riktiga och fullständiga.

www.forsakringskassan.se
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Jag är sambo från och med
Ett barn har flyttat hemifrån 
Ett barn har flyttat hemifrån 
Jag har gift mig och vi bor ihop från och med 
3. Övriga upplysningar
Jag lämnar upplysningar
i en bilaga
4. Underskrift
0771-524 524
www.forsakringskassan.se
G:\JETFORM\LOGOS\svart_ram60nya.tif
Försäkringskassan logotyp
Datum (år, månad, dag)
Namnteckning
Telefon
Läs mer om Försäkringskassans behandling av personuppgifter på forsakringskassan.se.
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Vad påverkar boendetillägget?
Boendetilläggets storlek beror bland annat på din familjesituation. Därför måste du som får boendetillägg 
anmäla till Försäkringskassan om 
du gifter dig
du blir sambo
barn flyttar hemifrån
Om du har skiljt dig eller flyttat isär från din make, eller om fler barn än tidigare bor i hushållet, måste du 
skicka in en ny ansökan om boendetillägg (FK7456).
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Jag vet att jag kan få betala tillbaka felaktigt utbetald ersättning. Jag vet att jag kan göra mig skyldig till brott om jag lämnar  oriktiga eller ofullständiga uppgifter, eller inte meddelar Försäkringskassan när uppgifterna ändras.
Jag intygar på heder och samvete att de uppgifter jag lämnar är riktiga och fullständiga.
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