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Ansökan 
Bostadsersättning

Försäkringskassans inläsningscentral
Skicka blanketten till

839 88 Östersund

Personnummer

1. Du som ansöker

2.a Eventuell förklaring till sen ansökan

2. Vad gäller ansökan?

Använd den här blanketten för att ansöka om bostadsersättning eller för att anmäla förändringar.  
För att kunna få bostadsersättning måste du

delta i ett etableringsprogram
hyra eller äga din bostad
bo ensam och vara folkbokförd i din bostad.

Jag ansöker om bostadsersättning.

Jag har bostadsersättning  
och vill anmäla ändringar 

Som regel kan du tidigast få bostadsersättning från och med månaden innan du ansöker. Om du vill ansöka  
om ersättning för tidigare månader måste du ha särskilda skäl. Förklara i så fall varför du inte kunnat ansöka 
tidigare. 

3. Underskrift

TelefonDatum (år, månad, dag) Namnteckning

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

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.

Konto för utbetalning

För att vi ska kunna besluta om din bostadsersättning måste du skicka med bilagor. Läs mer på 
nästa sida om vilka bilagor du ska skicka med. 

Skicka med bilagor

Pengarna sätts in på det konto som du har anmält till Försäkringskassan. Läs på nästa sida vad 
du kan göra om du inte har anmält något konto. 

Förnamn och efternamn Personnummer (12 siffror)

Bostadsadress som du ansöker för 

från och med (datum) Vad har ändrats? (frivillig uppgift)

Förklara varför du inte har kunnat ansöka tidigare

www.forsakringskassan.se


Denna sida har inget innehåll och är endast för att skapa en blank utskriftssida
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Du har väl inte missat något?

Anmäl om något ändras

Bilagor som styrker dina bostadskostnader
För att vi ska kunna besluta om din bostadsersättning måste du skicka med bilagor som styrker  
dina bostadskostnader. 

Om du hyr din bostad
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.

Om du bor i andra hand
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.

Kontrollera gärna en extra gång att du fyllt i alla nödvändiga uppgifter i ansökan och att du skickar med rätt 
bilagor. Då går det snabbare för oss att besluta om din ersättning. 

Bostadsersättningen beräknas på de uppgifter som du lämnar i din ansökan. Vi ska räkna om din ersättning  
om något ändras, till exempel om du flyttar till en annan bostad, om någon flyttar in hos dig eller om du får 
bostadsbidrag. Därför måste du meddela oss så snart du vet att något ändras. När du kontaktar oss är  
det bra om du säger att du deltar i etableringsprogrammet.

Om du äger din bostad
Köpeavtal eller överlåtelsekontrakt
Visar att det är du som äger bostaden.

Avgiftsspecifikation
Visar vad du ska betala för bostaden per månad.

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.

Anmäl konto för utbetalning
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. 
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1. Du som ansöker
2.a Eventuell förklaring till sen ansökan
2. Vad gäller ansökan?
Använd den här blanketten för att ansöka om bostadsersättning eller för att anmäla förändringar.  För att kunna få bostadsersättning måste du
delta i ett etableringsprogram
hyra eller äga din bostad
bo ensam och vara folkbokförd i din bostad.
Jag ansöker om bostadsersättning.
Jag har bostadsersättning  och vill anmäla ändringar 
Som regel kan du tidigast få bostadsersättning från och med månaden innan du ansöker. Om du vill ansöka  om ersättning för tidigare månader måste du ha särskilda skäl. Förklara i så fall varför du inte kunnat ansöka tidigare. 
3. Underskrift
Telefon
Datum (år, månad, dag)
Namnteckning
Läs mer om Försäkringskassans behandling av personuppgifter på forsakringskassan.se.
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.
Konto för utbetalning
För att vi ska kunna besluta om din bostadsersättning måste du skicka med bilagor. Läs mer på nästa sida om vilka bilagor du ska skicka med. 
Skicka med bilagor
Pengarna sätts in på det konto som du har anmält till Försäkringskassan. Läs på nästa sida vad du kan göra om du inte har anmält något konto. 
Förnamn och efternamn
Personnummer (12 siffror)
Bostadsadress som du ansöker för 
från och med (datum)
Vad har ändrats? (frivillig uppgift)
Förklara varför du inte har kunnat ansöka tidigare
Denna sida har inget innehåll och är endast för att skapa en blank utskriftssida
1 (1)
Du har väl inte missat något?
Anmäl om något ändras
Bilagor som styrker dina bostadskostnader
För att vi ska kunna besluta om din bostadsersättning måste du skicka med bilagor som styrker 
dina bostadskostnader. 
Om du hyr din bostad
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.
Om du bor i andra hand
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.
Kontrollera gärna en extra gång att du fyllt i alla nödvändiga uppgifter i ansökan och att du skickar med rätt bilagor. Då går det snabbare för oss att besluta om din ersättning. 
Bostadsersättningen beräknas på de uppgifter som du lämnar i din ansökan. Vi ska räkna om din ersättning 
om något ändras, till exempel om du flyttar till en annan bostad, om någon flyttar in hos dig eller om du får bostadsbidrag. Därför måste du meddela oss så snart du vet att något ändras. När du kontaktar oss är 
det bra om du säger att du deltar i etableringsprogrammet.
Om du äger din bostad
Köpeavtal eller överlåtelsekontrakt
Visar att det är du som äger bostaden.
Avgiftsspecifikation
Visar vad du ska betala för bostaden per månad.
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.
Anmäl konto för utbetalning
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. 
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