
 
Ansökan ska returneras till den kommunen/staden, 
som bostaden söktes. 

 
BOSTADSANSÖKAN 

 

 
 

 Hyresbostad 
 

  Byte av hyresbostad 
 

 Nummer  

      

år 

      

 
DEN SÖKANDES PERSONUPPGIFTER  
Släktnamn och tidigare namn (med tryckbokstäver)  

      

Förnamn (tilltalsnamnet understreckas)  

      
Anteckningar 
av den som 
utför valet Personbeteckning 

      

Hemort  

      

från och med  

      

Nuvarande adress  

      

Postnummer och -anstalt 

      

Telefon hem/mobiltelefon 

      

E-postadress 

      

Önskar du få meddelandet också per e-post 

 Ja       Nej 
Titel eller yrke  

      

Arbetsplats  

      

från och med Telefon till arbetet  

            

Civilstånd  

 ogift           förlovad       sambo      gift           bor åtskils        skild         änka/änkling  
 
PERSONUPPGIFTER FÖR MAKE/MAKA/SAMBO (ifylls endast om maken flyttar in i bostaden som söks)   
Släktnamn och tidigare namn  

      

Förnamn (tilltalsnamnet understreckas) 

      

Personbeteckning 

      

Hemort 

      

från och med 

      

E-postadress 

      

Telefon hem/mobiltelefon 

      

Titel eller yrke 

      

Arbetsplats 

      

från och med Telefon till arbetet 

            

Bor med den sökande  

 Ja         Nej 

Adress 

      

Postnummer och -anstalt 

      

 
ANDRA SOM FLYTTAR IN (använd bilaga vid behov)  

 
Graviditetsintyg    finns    finns inte  

Namn Personbeteckning 
 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

Sammanlagt 
över 18 
år 

under 18 
år  

 

      

 

      

  

 
DEN SÖKTA LÄGENHETEN   

 

Kommun 

      

Stads- eller kommundel/By  

      

Husets namn eller adress (om bekant)  

      

Typ av bostad som söks 

 Vanlig hyresbostad 

 Stödbostad 

 

 Tjänstebostad 

 Studiebostad 

 

 Åldringsbostad 

  Kollektivbostad  

 

 Servicehus 

 Annan, vilken       
Byggnad 

 under byggnad 

 

 gammal  

 

 vilken som helst 
Hustyp  

 flervåningshus 

 

 radhus 

 

 småhus  

 

 vad som helst 
Typ av lägenhet 

 1r+kvr/k 

 

 2r+kvr/k 

 

 3r+k 

 

 4r+k 

 

 5r+k 

 

 större 

 

 vad som helst 

Lägenhetens 
storlek        

 

m2 -       

 

m2  

Andra önskemål (t.ex. hyrans storlek)  
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BOSTADSBEHOVET (punkterna 1 – 3 fylls i vid behov)   

1. BOSTADSLÖSHET  

 Bostadslös  

från  Tillfällig adress  

      
Anteckningar 
av den som 
utför valet 

      

 Bostaden är obeboelig  

Orsak (om bostaden är obeboelig bör myndighetsutredning (t.ex. från hälsoinspektören) bifogas  

      

 
2. SKYLDIGHET ATT FLYTTA FRÅN DEN NUVARANDE BOSTADEN (besluten bifogas) 

 Domstolsbeslut  

 Besittningen av bostaden har upphört/upphör 

 Dömd till äktenskapsskillnad  

 Domstolsbeslut om att samlevnaden upphör 

 Äktenskapsskillnad anhängig  

 Bostaden rivs  

 Bostaden byggs om  

 Bostaden får inte användas för boende 
Flyttning senast  

      

 
3. FLYTTNING TILL ORTEN PÅ GRUND AV ARBETE ELLER AV ANNAN ORSAK  
Arbetsgivare  

      

Arbetet börjar  

      

Adress till arbetsplatsen  

       

Har kvar ägarbostad på den tidigare orten  ja      nej  

Ägarbostaden på den tidigare orten  

 hyrs ut, hyra         euro i månaden   säljs / är till salu  
 

Annan orsak, vilken  

      

 
4. UPPGIFTER OM DEN NUVARANDE BOSTADEN OCH BOSTADSBEHOVET  
 

Rymlighet 
Antal boende  

      

Lägenhetens areal m2  

      

 

Hustyp  flervåningshus   radhus  egnahemshus 
. 

 annan, 
vilken 

      

 

Lägenhetstyp   1r+kvr/k  2r+kvr/k  3r+k  4r+k  5r+k 
 

Utrustning  
 

 avlopp   vattenledning   varmt vatten   
central- / 
elvärme  WC inomhus  

 
bad- eller dusch-
rum   

bastu i lägen-
heten   balkong   hiss (i huset)  

 

Bostadens skick   utmärkt   gott  
       tillfreds-     

  ställande  dåligt  
Den nuvarande 
bostaden 
kommunens  

Besittningsform   ägare  hyresgäst  underhyrd  återhyrd   ja     nej 

 tjänstebostad   internat  bostadsrätts-
bostad   kollektivbostad  

arava 
  ja     nej 

 jag bor hos mina föräldrar   annan, vilken       
räntestöd 
  ja     nej 

 

Boendekost-
nader  

 
Hyra/bruks-/bolagsvederlag       

 

€/mån 

blir ledig 
  ja     nej 

 
Separata uppvärmningskostnader       

 
€/mån och separata vattenavgifter        

 

€/mån 

annat intyg  
  ja     nej 

Inflyttningsår         
 

Andra saker som 
påverkar bo-
stadsbehovet 

 En familjemedlems bestående sjukdom eller handikapp kräver en sundare eller lämpligare bostad    
      (läkarintyg bifogas) 

 Annan orsak, vilken        
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5. INKOMSTER OCH FÖRMÖGENHET  
Skriv in inkomster och utgifter i fälten. Om ni har flera summor i samma fält ange totalsumman och för in den separat i punkten för ytterligare 
uppgifter (8) eller i en särskild utredning.  

 Sökanden Äkta man/hustru/sambo Övriga Anteckningar 
av den som 
utför valet  Ifylls av den 

sökande 
Kommunens 
anteckningar 

Ifylls av den 
sökande 

Kommunens 
anteckningar 

Ifylls av den 
sökande 

Kommunens 
anteckningar 

Nuvarande bruttomånads-
inkomster, euro                      

Kapitalinkomster (i året)                      

Övriga inkomster                      

Inkomster som skall 
beaktas, totalt                      

Förmögenhet, egen-
domens gängse pris, euro                      

Studielån                      

Bostadslån                      

Övriga lån                      

Förmögenhet som skall 
beaktas, totalt                      

6. UTREDNING OM ÄGARBOSTAD/FASTIGHET   
Den sökande och/eller make/maka eller annan som flyttar in äger helt eller delvis 

 

 en aktielägenhet  ett egnahemshus  en ägarbostad (t.ex. 1/2 eller 25 %)        

 annat bostadshus  annan fastighet   äger ingenting av de ovan nämnda 
Ägarens namn  

      

Fastighetens namn och RN:r/Bolagets namn  

      

Fastighetens adress 

      

I vilken kommun finns fastigheten/bolaget och anskaffningstid  

      

Fastighetens storlek, bostadens storlek  

      

Bostadens användning  

 den sökandes egen bostad        hyrs ut  fritidsbostad   till salu  annat, vad       

Annan användning av bostaden  

      

Nuvarande försäljningsvärde för aktielägenheten/fastigheten  

      

 
7. UTREDNING OM ANNAN FÖRMÖGENHET 

 Börsnoterade aktier totalt        euro 

Annat, vad  

      

 
8. YTTERLIGARE UPPGIFTER:  

      

 
9. UNDERSKRIFT  

Jag försäkrar att dessa uppgifter är korrekta 
Ort och datum 

      

Underskrift 

      

Namnförtydligande 
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BILAGOR TILL ANSÖKAN (skall sändas in innan hyresavtalet görs, om undantag besluter den som väljer boende)  
 

 Löneintyg för samtliga inflyttandes arbetsgivare över bruttoinkomsterna/månad 

 Skatteintyg för alla över 18 som flyttar in (skattebeslut och specifikationsdelen av den förhandsifyllda skattedeklarationen  
       över senaste verkställda beskattning, i fråga om fastigheter fastighetsskattebeslut) 

 Intyg över pensionsbeloppet (brutto, euro/månad) 

 Graviditetsintyg  

 Studieintyg för alla 18 år fyllda studerande som flyttar in i bostaden  

 Utredning över egendomens gängse värde  

 Långivarens intyg över skulderna 

 Utredning om invandrares rätt att vistas i landet (kopia av passet) 

 Intyg om arbetslöshetsdagpenning 

 Andra bilagor, vilka. 

Anteckningar 
av den som 
utför valet 

      

Obs!  

Separata intyg över att bostaden är obeboelig, att man tvingas flytta ut ur den nuvarande bostaden och att man har fått en 
arbetsplats på skall bifogas. Om det finns ett domstolsbeslut över plikten att flytta skall kopia av beslutet bifogas ansökan.  
 
Om bostaden är obeboelig skall en särskild utredning av hälso- eller byggnadsinspektören bifogas.  
 
Kapitalinkomster är sådana inkomster som hör till kapitalbeskattningen som t.ex. hyresinkomster, aktieinkomster, 
skattepliktiga ränteinkomster och de framgår av skatteutredningen.  
 
Till ansökan skall bifogas byggnadsinspektörens eller motsvarandes uppskattning av gängse värdet på ett egnahemshus 
eller annan bostadsfastighet eller disponentens eller annan trovärdig persons uppskattning av en aktiebostads gängse värde 
samt kreditgivarens intyg över skulder som hör samman med egendomen. Om överlåtelsen redan har ägt rum skall kopia av 
köpebrevet eller annan utredning över överlåtelsepriset bifogas ansökan.  
 
Om det finns eller har funnits flera aktielägenheter skall de specificeras i särskild bilaga. Över samägande skall ges separat 
utredning, av vilken framgår ägarnas namn och storleken på andelarna.  
 
Om du vill motivera ditt bostadsbehov med andra omständigheter kan du foga ytterligare bilagor till din ansökan (t.ex. 
läkarutlåtande eller avtal om omvårdnad om barnen eller om umgängesrätt med barnen).  
 
Vid ändrade förhållande skall ansökan korrigeras så att den motsvarar de nya omständigheterna. 

 
MYNDIGHETERNAS ANTECKNINGAR  

Hushållets storlek 

 

Bruttomånadsinkomsterna som skall beaktas  

 

Förmögenhet som skall beaktas  

 

Förmögenhetsgräns 

 

 

Beslutsförslag         Godkänns  

       Godkänns på särskilda grunder, motivering  

       Blir väntande på att en lämplig bostad blir ledig eller färdigställd 

        Avslås, motivering 

 

 

Har valts till bostad på adressen:  
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