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0771-524 524 
www.forsakringskassan.se

Ansökan  
Bostadsbidrag

Försäkringskassans inläsningscentral
Skicka blanketten till

839 88 Östersund

2. Mottagare av bostadsbidraget 

Du behöver bara fylla i de punkter i ansökan som gäller din situation.

Personnummer (A)

Personnummer (B)

1 (6)

1. Du eller ni som ansöker

Personnummer (12 siffror)

Bostadsadress som ansökan gäller Postnummer och ort 

Förnamn och efternamn (sökande A) Personnummer (12 siffror)

Förnamn och efternamn (sökande B make, sambo eller registrerad partner till sökande A)

Bostadsbidraget ska betalas ut till 

sökande A sökande B

3. Kontouppgifter

Anmäl konto för utbetalning

50
96

01
12

Om du inte har anmält något konto för alla utbetalningar från Försäkringskassan så kan du göra det på  
Mina sidor eller med blanketten Anmälan om konto (5605). Du kan bara anmäla ett konto som tillhör dig själv.  
Om du vill att dina utbetalningar ska gå till en annan persons konto ska du istället fylla i blanketten 
Fullmakt - Utbetalning till en annan person (5606). 

På sidan 2 lämnar du uppgifter om barn.
På sidan 3 lämnar du uppgifter om bostaden.
På sidorna 4 och 5 lämnar du uppgifter om inkomster.
På sidan 6 undertecknar du ansökan och ser vilka bilagor du behöver skicka in.

Den här ansökan fyller du i för att ansöka om bostadsbidrag. Du som ansöker ensam fyller i uppgifter om  
sökande A. Ni som är gifta eller sambo fyller i uppgifter om sökande A och sökande B.

Ansökan kan även fyllas i och skickas in digitalt på forsakringskassan.se. Bilagor till ansökan kan även läggas  
till på forsakringskassan.se.

www.forsakringskassan.se


FK
 5

09
6 

(0
38

 F
 0

01
) F

as
ts

tä
lld

 a
v 

Fö
rs

äk
rin

gs
ka

ss
an

Bostadsbidraget beräknas på hur många barn du har. Om du har fler än tre barn fyller du i blanketten  
Bilaga till ansökan till bostadsbidrag, uppgifter om barn (5296), som du hittar på forsakringskassan.se.

4. Fyll i här om du har barn som bor hos dig

4.a Uppgifter om barn 

Personnummer (B)Personnummer (A)

Barnets personnummer

dagar per månad

Barnet bor hos mig 
Övrig tid bor barnet hos

den andra föräldern någon annan

Barnet är familjehemsplacerat 
kontaktperson hos familjerätten (namn och telefon)

Barnet är över 18 år och går i grundskola eller gymnasium 
månad och år när barnet slutar skolan

Barnet har inkomst av kapital, till exempel ränta på bankmedel, 
utdelning eller kapitalvinst

2021

kronor
2022

kronor

Den andra föräldern bor i, arbetar i eller får pension från ett annat EU/EES-land eller Schweiz

Barnets personnummer

dagar per månad

Barnet bor hos mig
Övrig tid bor barnet hos

den andra föräldern någon annan

Barnet är familjehemsplacerat 
kontaktperson hos familjerätten (namn och telefon)

Barnet är över 18 år och går i grundskola eller gymnasium 
månad och år när barnet slutar skolan

Barnet har inkomst av kapital, till exempel ränta på bankmedel, 
utdelning eller kapitalvinst

2021

kronor
2022

kronor

Den andra föräldern bor i, arbetar i eller får pension från ett annat EU/EES-land eller Schweiz

Barnets personnummer

dagar per månad

Barnet bor hos mig 
Övrig tid bor barnet hos

den andra föräldern någon annan

Barnet är familjehemsplacerat 
kontaktperson hos familjerätten (namn och telefon)

Barnet är över 18 år och går i grundskola eller gymnasium 
månad och år när barnet slutar skolan

Barnet har inkomst av kapital, till exempel ränta på bankmedel, 
utdelning eller kapitalvinst

2021

kronor
2022

kronor

Den andra föräldern bor i, arbetar i eller får pension från ett annat EU/EES-land eller Schweiz

2 (6)

Fyll i ett barns inkomst av kapital om barnet alltid bor hos dig eller bor hos dig minst 12 dagar per månad. 

50
96

02
12
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5. Uppgifter om bostaden

Personnummer (B)Personnummer (A)

5.d Eget småhus eller ägarlägenhet

5.e Annan boendeform
Jag bor i

5.b Hyrd bostad

Hyresrätt Bostad hyrd i andra hand

Hyresfria månader
Från och med Till och med

Från och med Till och med
Hyresrabatt med kronor per månad

Från och med

Till och medFrån och med

Till och med

kronor per månadAvgiftsrabatt med

Avgiftsfria månader

5.c Bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt

Inflyttningsdatum Antal rum i bostaden (utom köket)

6. Fyll i här om någon annan bor hos dig
Personnummer (12 siffror)

Personnummer (12 siffror)

Personnummer (12 siffror)

Personnummer (12 siffror)

Antal personer
Om du har fler än fyra personer som bor  
hos dig kan du lämna uppgifter om dem  
under punkt 8, övriga upplysningar.

5.a Inneboende

ett andelshus ett eget flerfamiljshus ett annat boende:

Någon i bostaden har en funktionsnedsättning som medför högre bostadskostnad 

Bostadsrätt Kooperativ hyresrätt

Eget småhus (enfamiljshus) 

Eget småhus på en lantbruksenhet Arrenderat småhus på en lantbruksenhet

Jag bor i en fastighet med tomträttsavgäld

Ägarlägenhet

Eget småhus (tvåfamiljshus) Min lägenhet är på kvadratmeter

Jag/vi är inneboende med barn. Gå vidare till punkt 7.

3 (6)
50

96
03

12

Om du bor 
inneboende ska du fylla i 5.a
i en hyrd bostad fyller du i 5.b
i en bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt i 5.c
i eget småhus eller ägandelägenhet 5.d
i en annan boendeform 5.e.
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7. Uppgifter om beräknade inkomster, tillgångar och skulder

Personnummer (B)Personnummer (A)

Beräknad inkomst i kronor Sökande A Sökande B

Kostnader för resor till och från arbetet 

7.a Inkomst av tjänst

Sökande A Sökande B

Etableringsersättning

Skattefria stipendier (hela beloppet)

7.b Studiebidrag, studiestartsstöd, etableringsersättning eller andra skattefria inkomster
Beräknad inkomst i kronor

2022 
1 januari - 31 december

2021 
1 januari - 31 december

2022 
1 januari - 31 december

2021 
1 januari - 31 december

2022 
1 januari - 31 december

2021 
1 januari - 31 december

2022 
1 januari - 31 december

2021 
1 januari - 31 december

Fyll i de punkter som gäller för dig. Ange hela kalenderårets (1 januari-31 december) inkomster nedan.  
Du ska alltid beräkna dina inkomster före skatteavdrag. 

Utlandsinkomst som inte beskattas i  
Sverige eller som beskattas enligt SINK
Fyll i land:

Belopp och valuta Belopp och valuta Belopp och valuta Belopp och valuta

Inkomst för hela året före skatt

Studiebidrag eller studiestartsstöd från 
CSN för hela året (inte lån)

4 (6)
50

96
04

12

Inkomst av tjänst är exempelvis lön, a-kassa, föräldrapenning, sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsstöd, 
pension, vårdbidrag eller omvårdnadsbidrag.

Skriv den beräknade inkomsten för hela kalenderåret. Om ansökan gäller från och med januari behöver du 
bara fylla i uppgifterna för ett år. Om du däremot ansöker från och med en annan månad måste du fylla i 
uppgifter för båda åren. Du kan alltid ändra beloppet om det visar sig att du tjänar mer eller mindre än du  
trodde.

Fyll också i om du har inkomst eller pension från ett annat land inom EU/EES eller Schweiz.

Punkt 7.a: Inkomst av tjänst

Punkt 7.b: Studiebidrag, studiestartsstöd, etableringsersättning eller andra skattefria inkomster

Punkt 7.c: Inkomst av kapital

Punkt 7.d: Inkomst av näringsverksamhet

Punkt 7.e: Förmögenhet (tillgångar efter avdrag för skulder)

Punkt 7.f: Försörjningsstöd (socialbidrag)
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7.c Inkomst av kapital

Personnummer (B)Personnummer (A)

7.e Förmögenhet (tillgångar efter avdrag för skulder)

När du har ett eget företag redovisar du din inkomst av näringsverksamhet till Skatteverket. När du fyller i  
uppgifterna nedan kan du jämföra med uppgifterna i din preliminära inkomstdeklaration för näringsidkare.

Sökande A Sökande B

Överskott

Underskott

Avsättning till periodiseringsfond

Ökning av expansionsfond 
Utgift för egen  
pensionsförsäkringspremie

Avdrag för underskott från tidigare år

Återföring från periodiseringsfond

Minskning av expansionsfond

7.d Inkomst av näringsverksamhet

Beräknat belopp i kronor

7.f Försörjningsstöd (socialbidrag)

Sökande BSökande ABeräknad inkomst i kronor

2021 
1 januari - 31 december

2022 
1 januari - 31 december

2021 
1 januari - 31 december

2022 
1 januari - 31 december

2021 
1 januari - 31 december

2022 
1 januari - 31 december

2021 
1 januari - 31 december

2022 
1 januari - 31 december

Inkomst av kapital är till exempel ränta på bankmedel, utdelning, kapitalvinst vid försäljning av aktier eller en 
bostad eller inkomst från uthyrning av en privatbostad.

Efter avdrag för skulder har jag eller vi tillsammans tillgångar på över 100 000 kronor

Jag eller vi får försörjningsstöd från kommunen

Inkomst för hela året före skatt

5 (6)
50

96
05

12

Kryssa i rutan om du eller ni och barn som alltid bor hemma eller bor hemma minst 12 dagar per månad, har  
en sammanlagd förmögenhet som överstiger 100 000 kronor. Vi kontaktar dig för att beräkna tillgångarna när  
din ansökan har kommit in.

Exempel på tillgångar är pengar på banken, kontanter, aktier och andra värdepapper samt fastighet eller 
bostadsrätt som du inte söker bostadsbidrag för. Tillgångarna minskas med dina skulder. Exempel på skulder  
är studielån, kontokortsskulder och banklån som inte avser den bostad du söker bostadsbidrag för.
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8. Övriga upplysningar

Personnummer (B)Personnummer (A)

10. Underskrift sökande A och B

9. Underskrift barn över 18 år

Datum (år, månad, dag) Namnteckning sökande B

Namnteckning sökande ADatum (år, månad, dag)

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

Telefon

Telefon

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.

Jag lämnar upplysningar 
i en bilaga

TelefonDatum (år, månad, dag) Namnteckning barn över 18 år
Jag intygar att de uppgifter som rör mig stämmer.

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

Gäller för barn som bor hos dig eller er minst 12 dagar per månad. 

6 (6)
50

96
06

12

För att vi ska kunna fatta beslut om ditt bostadsbidrag behöver du skicka in bilagor. 

Om du inte har alla bilagor tillgängliga kan du skicka in dem digitalt efter att vi har tagit emot din ansökan. Det 
gör du enklast genom att logga in på Mina sidor på forsakringskassan.se. Klicka på Mina ärenden och leta upp 
ditt ärende för att lägga till bilagorna.

Du som bor i hyresrätt ska skicka in en kopia av

Du som bor i bostad hyrd i andra hand ska skicka in en kopia av

Du som bor i bostadsrätt ska skicka in en kopia av

Du som bor i småhus eller ägarlägenhet ska skicka in en kopia av

din senaste hyresavi eller hyresspecifikation
ditt hyreskontrakt med information om vad som ingår i hyran. Behövs bara om det är första gången du    
ansöker om bostadsbidrag för den här bostaden.

ditt andrahandskontrakt med information om vad som ingår i hyran. Behövs bara om det är första gången  
du ansöker om bostadsbidrag för den här bostaden.
ett dokument som visar att fastighetsägaren, bostadsbolaget eller bostadsrättsföreningen godkänner 
andrahandsuthyrningen. 

din senaste avgiftsspecifikation
 ditt överlåtelseavtal med information om boyta och vad som ingår i avgiften. Behövs bara om det är första  
 gången du ansöker om bostadsbidrag för den här bostaden.
lånedokument som visar att bostadsrätten är lämnad som säkerhet för lån. Behövs bara om du har lån på 
bostaden.
dokument som visar aktuell skuld och räntesats. Behövs bara om du har lån på bostadsrätten där  
räntesatsen är högre än 3 procent.

lånedokument som visar att bostaden är lämnad som säkerhet för lån. Behövs bara om du har lån på  
bostaden.

 dokument som visar aktuell skuld och räntesats. Behövs bara om du har lån på bostaden där räntesatsen  
 är högre än 3 procent.
dokument som visar kostnaden för tomträtt. Behövs bara om du har tomträtt.


FK 5096 (038 F 001) Fastställd av Försäkringskassan
G:\JETFORM\LOGOS\svart_ram60nya.tif
Försäkringskassans logotyp
0771-524 524
www.forsakringskassan.se
Ansökan 
Bostadsbidrag
Försäkringskassans inläsningscentral
Skicka blanketten till
839 88 Östersund
2. Mottagare av bostadsbidraget 
Du behöver bara fylla i de punkter i ansökan som gäller din situation.
1 (6)
1. Du eller ni som ansöker
Bostadsbidraget ska betalas ut till 
sökande A
sökande B
3. Kontouppgifter
Anmäl konto för utbetalning
I:\Bom\Blanketter CBLA\Blanketter\2\Bibliotek\Bilder\Ikoner för e_tjänst\finns som e-tjänst-ikon 2_1.png
Finns som e-tjänst på Mina sidor
50960112
Om du inte har anmält något konto för alla utbetalningar från Försäkringskassan så kan du göra det på 
Mina sidor eller med blanketten Anmälan om konto (5605). Du kan bara anmäla ett konto som tillhör dig själv. 
Om du vill att dina utbetalningar ska gå till en annan persons konto ska du istället fylla i blanketten
Fullmakt - Utbetalning till en annan person (5606). 
På sidan 2 lämnar du uppgifter om barn.
På sidan 3 lämnar du uppgifter om bostaden.
På sidorna 4 och 5 lämnar du uppgifter om inkomster.
På sidan 6 undertecknar du ansökan och ser vilka bilagor du behöver skicka in.
Den här ansökan fyller du i för att ansöka om bostadsbidrag. Du som ansöker ensam fyller i uppgifter om 
sökande A. Ni som är gifta eller sambo fyller i uppgifter om sökande A och sökande B.
Ansökan kan även fyllas i och skickas in digitalt på forsakringskassan.se. Bilagor till ansökan kan även läggas 
till på forsakringskassan.se.
Bostadsbidraget beräknas på hur många barn du har. Om du har fler än tre barn fyller du i blanketten  Bilaga till ansökan till bostadsbidrag, uppgifter om barn (5296), som du hittar på forsakringskassan.se.
4. Fyll i här om du har barn som bor hos dig
4.a Uppgifter om barn 
Barnet bor hos mig 
Övrig tid bor barnet hos
den andra föräldern
någon annan
Barnet är familjehemsplacerat 
Barnet är över 18 år och går i grundskola eller gymnasium	
Barnet har inkomst av kapital, till exempel ränta på bankmedel, utdelning eller kapitalvinst
kronor
kronor
Den andra föräldern bor i, arbetar i eller får pension från ett annat EU/EES-land eller Schweiz
Barnet bor hos mig
Övrig tid bor barnet hos
den andra föräldern
någon annan
Barnet är familjehemsplacerat 
Barnet är över 18 år och går i grundskola eller gymnasium	
Barnet har inkomst av kapital, till exempel ränta på bankmedel, utdelning eller kapitalvinst
kronor
kronor
Den andra föräldern bor i, arbetar i eller får pension från ett annat EU/EES-land eller Schweiz
Barnet bor hos mig 
Övrig tid bor barnet hos
den andra föräldern
någon annan
Barnet är familjehemsplacerat 
Barnet är över 18 år och går i grundskola eller gymnasium	
Barnet har inkomst av kapital, till exempel ränta på bankmedel, utdelning eller kapitalvinst
kronor
kronor
Den andra föräldern bor i, arbetar i eller får pension från ett annat EU/EES-land eller Schweiz
2 (6)
Fyll i ett barns inkomst av kapital om barnet alltid bor hos dig eller bor hos dig minst 12 dagar per månad. 
50960212
5. Uppgifter om bostaden
5.d Eget småhus eller ägarlägenhet
5.e Annan boendeform
Jag bor i
5.b Hyrd bostad
Hyresrätt
Bostad hyrd i andra hand
Hyresfria månader
Hyresrabatt med
kronor per månad
kronor per månad
Avgiftsrabatt med
Avgiftsfria månader
5.c Bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt
6. Fyll i här om någon annan bor hos dig
Antal personer
Om du har fler än fyra personer som bor  hos dig kan du lämna uppgifter om dem  under punkt 8, övriga upplysningar.
5.a Inneboende
ett andelshus
ett eget flerfamiljshus
ett annat boende:
Någon i bostaden har en funktionsnedsättning som medför högre bostadskostnad	
Bostadsrätt
Kooperativ hyresrätt
Eget småhus (enfamiljshus) 
Eget småhus på en lantbruksenhet
Arrenderat småhus på en lantbruksenhet
Jag bor i en fastighet med tomträttsavgäld
Ägarlägenhet
Eget småhus (tvåfamiljshus)
Min lägenhet är på
kvadratmeter
Jag/vi är inneboende med barn. Gå vidare till punkt 7.
3 (6)
50960312
Om du bor 
inneboende ska du fylla i 5.a
i en hyrd bostad fyller du i 5.b
i en bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt i 5.c
i eget småhus eller ägandelägenhet 5.d
i en annan boendeform 5.e.
7. Uppgifter om beräknade inkomster, tillgångar och skulder
Beräknad inkomst i kronor
Sökande A
Sökande B
Kostnader för resor till och från arbetet 
7.a Inkomst av tjänst
Sökande A
Sökande B
Etableringsersättning
Skattefria stipendier (hela beloppet)
7.b Studiebidrag, studiestartsstöd, etableringsersättning eller andra skattefria inkomster
Beräknad inkomst i kronor
2022
1 januari - 31 december
2021
1 januari - 31 december
2022
1 januari - 31 december
2021
1 januari - 31 december
2022
1 januari - 31 december
2021
1 januari - 31 december
2022
1 januari - 31 december
2021
1 januari - 31 december
Fyll i de punkter som gäller för dig. Ange hela kalenderårets (1 januari-31 december) inkomster nedan. 
Du ska alltid beräkna dina inkomster före skatteavdrag. 
Utlandsinkomst som inte beskattas i 
Sverige eller som beskattas enligt SINK
Fyll i land:
Belopp och valuta
Belopp och valuta
Belopp och valuta
Belopp och valuta
Inkomst för hela året före skatt
Studiebidrag eller studiestartsstöd från CSN för hela året (inte lån)
4 (6)
50960412
Inkomst av tjänst är exempelvis lön, a-kassa, föräldrapenning, sjukpenning, sjukersättning, aktivitetsstöd,
pension, vårdbidrag eller omvårdnadsbidrag.
Skriv den beräknade inkomsten för hela kalenderåret. Om ansökan gäller från och med januari behöver du
bara fylla i uppgifterna för ett år. Om du däremot ansöker från och med en annan månad måste du fylla i
uppgifter för båda åren. Du kan alltid ändra beloppet om det visar sig att du tjänar mer eller mindre än du 
trodde.
Fyll också i om du har inkomst eller pension från ett annat land inom EU/EES eller Schweiz.
Punkt 7.a: Inkomst av tjänst
Punkt 7.b: Studiebidrag, studiestartsstöd, etableringsersättning eller andra skattefria inkomster
Punkt 7.c: Inkomst av kapital
Punkt 7.d: Inkomst av näringsverksamhet
Punkt 7.e: Förmögenhet (tillgångar efter avdrag för skulder)
Punkt 7.f: Försörjningsstöd (socialbidrag)
7.c Inkomst av kapital
7.e Förmögenhet (tillgångar efter avdrag för skulder)
När du har ett eget företag redovisar du din inkomst av näringsverksamhet till Skatteverket. När du fyller i 
uppgifterna nedan kan du jämföra med uppgifterna i din preliminära inkomstdeklaration för näringsidkare.
Sökande A
Sökande B
Överskott
Underskott
Avsättning till periodiseringsfond
Ökning av expansionsfond	
Utgift för egen 
pensionsförsäkringspremie
Avdrag för underskott från tidigare år
Återföring från periodiseringsfond
Minskning av expansionsfond
7.d Inkomst av näringsverksamhet
Beräknat belopp i kronor
7.f Försörjningsstöd (socialbidrag)
Sökande B
Sökande A
Beräknad inkomst i kronor
2021
1 januari - 31 december
2022
1 januari - 31 december
2021
1 januari - 31 december
2022
1 januari - 31 december
2021
1 januari - 31 december
2022
1 januari - 31 december
2021
1 januari - 31 december
2022
1 januari - 31 december
Inkomst av kapital är till exempel ränta på bankmedel, utdelning, kapitalvinst vid försäljning av aktier eller en bostad eller inkomst från uthyrning av en privatbostad.
Efter avdrag för skulder har jag eller vi tillsammans tillgångar på över 100 000 kronor
Jag eller vi får försörjningsstöd från kommunen
Inkomst för hela året före skatt
5 (6)
50960512
Kryssa i rutan om du eller ni och barn som alltid bor hemma eller bor hemma minst 12 dagar per månad, har 
en sammanlagd förmögenhet som överstiger 100 000 kronor. Vi kontaktar dig för att beräkna tillgångarna när 
din ansökan har kommit in.
Exempel på tillgångar är pengar på banken, kontanter, aktier och andra värdepapper samt fastighet eller
bostadsrätt som du inte söker bostadsbidrag för. Tillgångarna minskas med dina skulder. Exempel på skulder 
är studielån, kontokortsskulder och banklån som inte avser den bostad du söker bostadsbidrag för.
8. Övriga upplysningar
10. Underskrift sökande A och B
9. Underskrift barn över 18 år
Datum (år, månad, dag)
Namnteckning sökande B
Namnteckning sökande A
Datum (år, månad, dag)
Läs mer om Försäkringskassans behandling av personuppgifter på forsakringskassan.se.
Telefon
Telefon
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.
Jag lämnar upplysningar
i en bilaga
Telefon
Datum (år, månad, dag)
Namnteckning barn över 18 år
Jag intygar att de uppgifter som rör mig stämmer.
Läs mer om Försäkringskassans behandling av personuppgifter på forsakringskassan.se.
Gäller för barn som bor hos dig eller er minst 12 dagar per månad. 
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För att vi ska kunna fatta beslut om ditt bostadsbidrag behöver du skicka in bilagor. 
Om du inte har alla bilagor tillgängliga kan du skicka in dem digitalt efter att vi har tagit emot din ansökan. Det
gör du enklast genom att logga in på Mina sidor på forsakringskassan.se. Klicka på Mina ärenden och leta upp
ditt ärende för att lägga till bilagorna.
Du som bor i hyresrätt ska skicka in en kopia av
Du som bor i bostad hyrd i andra hand ska skicka in en kopia av
Du som bor i bostadsrätt ska skicka in en kopia av
Du som bor i småhus eller ägarlägenhet ska skicka in en kopia av
din senaste hyresavi eller hyresspecifikation
ditt hyreskontrakt med information om vad som ingår i hyran. Behövs bara om det är första gången du                   
ansöker om bostadsbidrag för den här bostaden.
ditt andrahandskontrakt med information om vad som ingår i hyran. Behövs bara om det är första gången 
du ansöker om bostadsbidrag för den här bostaden.
ett dokument som visar att fastighetsägaren, bostadsbolaget eller bostadsrättsföreningen godkänner
andrahandsuthyrningen. 
din senaste avgiftsspecifikation
 ditt överlåtelseavtal med information om boyta och vad som ingår i avgiften. Behövs bara om det är första 
 gången du ansöker om bostadsbidrag för den här bostaden.
lånedokument som visar att bostadsrätten är lämnad som säkerhet för lån. Behövs bara om du har lån på
bostaden.
dokument som visar aktuell skuld och räntesats. Behövs bara om du har lån på bostadsrätten där 
räntesatsen är högre än 3 procent.
lånedokument som visar att bostaden är lämnad som säkerhet för lån. Behövs bara om du har lån på 
bostaden.
 dokument som visar aktuell skuld och räntesats. Behövs bara om du har lån på bostaden där räntesatsen 
 är högre än 3 procent.
dokument som visar kostnaden för tomträtt. Behövs bara om du har tomträtt.
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Försäkringskassa
Ansökan  Bostadsbidrag
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	Personnummer (A). Personnumret har kopierats från personnummerfältet du tidigare har fyllt i.: 
	Personnummer (B). Personnumret har kopierats från personnummerfältet du tidigare har fyllt i.: 
	Bostadsadress som ansökan gäller: 
	Postnummer och ort : 
	Punkt 1. Du eller ni som ansöker. Förnamn och efternamn (sökande A): 
	Förnamn och efternamn (sökande B make, sambo eller registrerad partner till sökande A): 
	Eget småhus (tvåfamiljshus): 
	Punkt 5.d Eget småhus eller ägarlägenhet. Eget småhus (enfamiljshus). Flytta med hjälp av pil-tangenterna mellan de olika alternativen och med Tab-tangenten för att flytta till nästa fält.: 
	 Barnets personnummer. Du kan fylla i uppgifter för fler barn. Totalt 3.  Det här är barn tre. : 
	dagar per månad. Barn tre: 
	Barnet bor hos mig. Barn tre: 0
	Övrig tid bor barnet hos den andra föräldern. Barn tre: 0
	någon annan. Barn tre: 0
	Barnet är familjehemsplacerat. Barn tre : 0
	Barn tre. Skriv kontaktperson hos familjerätten (namn och telefon). Barn tre: 
	Barnet är över 18 år och går i grundskola eller gymnasium. Barn tre	: 0
	månad och år när barnet slutar skolan. Barn tre: 
	Barnet har inkomst av kapital, till exempel ränta på bankmedel, utdelning eller kapitalvinst. Barn tre: 0
	år 2021. Barn tre: 
	år 2022. Barn tre: 
	Den andra föräldern bor i, arbetar i eller får pension från ett annat EU/EES-land eller Schweiz. Barn tre: 0
	Vilket annat boende: 
	Hyresfria månader: 0
	Hyresfria månader. Från och med. Skriv in eller välj kalendern med nedåtpilen: 
	Hyresfria månader. Till och med: 
	Hyresrabatt med. Hyresrabatt med. Från och med. Skriv in eller välj kalendern med nedåtpilen: 
	Hyresrabatt med. Till och med: 
	Hyresrabatt med: 0
	kronor per månad: 
	Avgiftsfria månader. Från och med. Skriv in eller välj kalendern med nedåtpilen: 
	Avgiftsrabatt med. Till och med: 
	Avgiftsrabatt med. Från och med. Skriv in eller välj kalendern med nedåtpilen: 
	Avgiftsfria månader. Till och med: 
	avgiftsrabatt kronor per månad: 
	Avgiftsrabatt med: 0
	5. Uppgifter om bostaden. Inflyttningsdatum. Skriv in eller välj kalendern med nedåtpilen: 
	Antal rum i bostaden (utom köket): 
	Personnummer (12 siffror). Du kan fylla i uppgifter för fler personer. Totalt fyra.  Det här är person ett. : 
	Personnummer (12 siffror). Det här är person tre. : 
	Personnummer (12 siffror). Det här är person två. : 
	Personnummer (12 siffror). Det här är person fyra. : 
	Punkt 6. Fyll i här om någon annan bor hos dig. Antal personer: 
	Punkt 5.a Inneboende. Jag/vi är inneboende med barn. Gå vidare till punkt 7. : 0
	Eget småhus på en lantbruksenhet: 
	Någon i bostaden har en funktionsnedsättning som medför högre bostadskostnad	: 0
	Avgiftsfria månader.: 0
	Min lägenhet är på kvadratmeter: 
	Ägarlägenhet: 
	Arrenderat småhus på en lantbruksenhet: 
	Jag bor i en fastighet med tomträttsavgäld: 
	Sökande B. 2022 1 januari - 31 december. Inkomst för hela året före skatt. : 
	Sökande B. 2022 1 januari - 31 december. Kostnader för resor till och från arbetet. : 
	Punkt 7.a Inkomst av tjänst. Beräknad inkomst i kronor. Sökande B.  2021 1 januari - 31 december.  Inkomst för hela året före skatt. : 
	Sökande B. 2021 1 januari - 31 december. Kostnader för resor till och från arbetet. : 
	Punkt 7.a Inkomst av tjänst. Beräknad inkomst i kronor. Sökande A.  2021 1 januari - 31 december. Inkomst för hela året före skatt.  : 
	Sökande A. 2021 1 januari - 31 december. Kostnader för resor till och från arbetet. : 
	Sökande A. 2022 1 januari - 31 december. Inkomst för hela året före skatt. : 
	Sökande A. 2022 1 januari - 31 december. Kostnader för resor till och från arbetet. : 
	 Sökande B. 2022 1 januari - 31 december. Studiebidrag eller studiestartsstöd från CSN för hela året (inte lån): 
	Sökande A. 2021 1 januari - 31 december. Underskott: 
	Sökande B. 2021 1 januari - 31 december. Avsättning till periodiseringsfond: 
	Sökande A. 2022 1 januari - 31 december. Underskott: 
	Sökande A. 2021 1 januari - 31 december. Utgift för egen pensionsförsäkringspremie: 
	Sökande B. 2021 1 januari - 31 december. Underskott: 
	Sökande A. 2022 1 januari - 31 december. Utgift för egen : 
	Sökande A. 2022 1 januari - 31 december. Avsättning till periodiseringsfond: 
	Sökande B. 2021 1 januari - 31 december. Utgift för egen pensionsförsäkringspremie: 
	Punkt 7.b Studiebidrag, studiestartsstöd, etableringsersättning eller andra skattefria inkomster. Beräknad inkomst i kronor. Sökande B. 2021 1 januari - 31 december. Studiebidrag eller studiestartsstöd från CSN för hela året (inte lån): 
	Punkt 7.b Studiebidrag, studiestartsstöd, etableringsersättning eller andra skattefria inkomster. Beräknad inkomst i kronor. Sökande A. 2021 1 januari - 31 december. Studiebidrag eller studiestartsstöd från CSN för hela året (inte lån): 
	Sökande A. 2022 1 januari - 31 december. Studiebidrag eller studiestartsstöd från CSN för hela året (inte lån): 
	Utlandsinkomst som inte beskattas i Sverige eller som beskattas enligt SINK. Fyll i land:: 
	Sökande A. 2021 1 januari - 31 december. Avdrag för underskott från tidigare år: 
	Sökande A. 2022 1 januari - 31 december. Avdrag för underskott från tidigare år: 
	Sökande B. 2021 1 januari - 31 december. Avdrag för underskott från tidigare år: 
	Sökande B. 2022 1 januari - 31 december. Utlandsinkomst som inte beskattas i Sverige eller som beskattas enligt SINK. Belopp och valuta: 
	Sökande B. 2022 1 januari - 31 december. Inkomst för hela året före skatt: 
	Sökande A. 2022 1 januari - 31 december. Inkomst för hela året före skatt: 
	Punkt 7.c Inkomst av kapital. Beräknad inkomst i kronor. Sökande B. 2021 1 januari - 31 december. Inkomst för hela året före skatt: 
	Punkt 7.c Inkomst av kapital. Beräknad inkomst i kronor. Sökande A. 2021 1 januari - 31 december. Inkomst för hela året före skatt: 
	Sökande B. 2022 1 januari - 31 december. Överskott: 
	Sökande B. 2022 1 januari - 31 december. Underskott: 
	Sökande B. 2022 1 januari - 31 december. Avsättning till periodiseringsfond: 
	Sökande B. 2022 1 januari - 31 december. Ökning av expansionsfond	: 
	Sökande B. 2022 1 januari - 31 december. Utgift för egen : 
	Sökande B. 2022 1 januari - 31 december. Avdrag för underskott från tidigare år: 
	Sökande B. 2022 1 januari - 31 december. Återföring från periodiseringsfond: 
	7.d Inkomst av näringsverksamhet. Beräknad inkomst i kronor. Sökande B. 2021 1 januari - 31 december. Överskott: 
	Sökande B. 2021 1 januari - 31 december. Ökning av expansionsfond	: 
	Sökande B. 2021 1 januari - 31 december. Återföring från periodiseringsfond: 
	7.d Inkomst av näringsverksamhet. Beräknad inkomst i kronor. Sökande A. 2021 1 januari - 31 december. Överskott: 
	Sökande A. 2021 1 januari - 31 december. Avsättning till periodiseringsfond: 
	Sökande A. 2021 1 januari - 31 december. Ökning av expansionsfond	: 
	Sökande A. 2021 1 januari - 31 december. Återföring från periodiseringsfond: 
	Sökande A. 2022 1 januari - 31 december. Överskott: 
	Sökande A. 2022 1 januari - 31 december. Ökning av expansionsfond	: 
	Sökande A. 2022 1 januari - 31 december. Återföring från periodiseringsfond: 
	Sökande B. 2022 1 januari - 31 december. Minskning av expansionsfond: 
	Sökande B. 2021 1 januari - 31 december. Minskning av expansionsfond: 
	Sökande A. 2021 1 januari - 31 december. Minskning av expansionsfond: 
	Sökande A. 2022 1 januari - 31 december. Minskning av expansionsfond: 
	Punkt 7.e Förmögenhet (tillgångar efter avdrag för skulder). Efter avdrag för skulder har jag eller vi tillsammans tillgångar på över 100 000 kronor: 0
	Punkt 7.f Försörjningsstöd (socialbidrag). Jag eller vi får försörjningsstöd från kommunen: 0
	Jag lämnar upplysningari en bilaga: 0
	Sökande A. Telefon: 
	Sökande B. Telefon: 
	Namnteckning sökande A. Fältet för underskrift fylls i efter utskrift av blanketten.: 
	Namnteckning sökande B. Fältet för underskrift fylls i efter utskrift av blanketten.: 
	Punkt 10. Underskrift sökande A och B. Sökande A. Datum (år, månad, dag). Skriv in eller välj kalendern med nedåtpilen: 
	Sökande B. Datum (år, månad, dag). Skriv in eller välj kalendern med nedåtpilen: 
	Punkt 8. Övriga upplysningar: 
	Telefon: 
	Namnteckning barn över 18 år. Fältet för underskrift fylls i efter utskrift av blanketten.: 
	Punkt 9. Underskrift barn över 18 år. Jag intygar att de uppgifter som rör mig stämmer. Skriv in eller välj kalendern med nedåtpilen: 



