
      Ansökan kommunalt bostadstillägg 

 

 
Ansökan skickas till:  
Socialkontoret  
645 30 Strängnäs 

 
En förutsättning för att kunna ansöka om kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (KBT) är 
att den enskilde är folkbokförd i Strängnäs kommun och är beviljad bostad med särskild service eller särskilt anpassad 
bostad enligt 9.8 och 9p. lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller beviljad bostad med särskild 
service (5 kap 7 § 3 st) enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL).  

Kommunalt bostadstillägg beräknas för personer, enligt ovanstående förutsättning, som har en hyra som överstiger 

genomsnittlig hyra enligt gällande Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara 

bostadskostnad och uppbär det högsta statliga bostadstillägget. 

1. Ansökan gäller 

Namn  Personnummer  

Namn (Make/maka/sambo)  Personnummer  

Bostadsadress  Postnummer, Ort  

Telefon  Mail  

 

2. Från vilken månad ansöker du? 

Månad  År  

 

3. Boendesituation 

 Ensamstående   

 Gifta   

 Sambos   

 

4. Uppgifter om bostaden 

Hyra/avgift per månad  

 

5. Underhåll för barn 

Belopp underhåll för barn per 

månad 

 Erhåller underhåll 

för barn, belopp 

per månad 
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6. Kostnad för god man (Bifoga aktuellt arvodesbeslut) 

Kr per år för dig som ansöker  Kr per för 

make/maka/sambo 

 

 

7. Uppgifter om nuvarande inkomster 

Aktivitetsstöd eller sjukpenning 

För dig som söker, kr per 

månad netto 

 För 

make/maka/sambo 

kr per månad netto 

 

 

Lön från arbetsgivare 

För dig som söker kr per 

månad netto 

 För 

make/maka/sambo 

kr per månad netto 

 

 

Utgifter för resor till och från arbete 

För dig som söker kr per 

månad netto 

 För 

make/maka/sambo 

kr per månad netto 

 

 

Inkomst av näringsverksamhet 

För dig som söker kr per 

månad netto 

 För 

make/maka/sambo 

kr per månad netto 

 

 

Tjänstepension/avtalspension 

För dig som söker kr per 

månad netto 

 För 

make/maka/sambo 

kr per månad netto 

 

 

Privat pensionsförsäkring 

För dig som söker kr per 

månad netto 

 För 

make/maka/sambo 

kr per månad netto 

 

 

Skattefria inkomster 

Studiemedel, stipendier, etableringsersättning, utländsk pension eller livränta 

För dig som söker kr per 

månad netto 

 För 

make/maka/sambo 

kr per månad netto 
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8. Uppgifter om inkomst av kapital 

Inkomst av kapital året före ansökan, tillexempel ränteinkomster, utdelning av aktier, vinst vid försäljning av aktier, 

fonder eller bostad, inkomst från uthyrning av bostad. 

För dig som söker kr per 

månad netto 

 För 

make/maka/sambo 

kr per månad netto 

 

 

9. Uppgifter om tillgångar 

Tillgångar den 31/12 förra året i form av pengar på bank, kontanter, aktier, fonder, obligationer. 

För dig som söker kr per 

månad netto 

 För 

make/maka/sambo 

kr per månad netto 

 

 

10. Har du ansökt om bostadstillägg hos Försäkringskassan? 

 JA (Bifoga aktuellt beslut från Försäkringskassan)) 

 NEJ 

11. Övriga upplysningar 

  

  

 

Offentliga uppgifter från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket kan komma att inhämtas. 

Beslut om KBT kan inte överklagas genom förvaltningsbesvär. Blir det bifall så kommer handläggaren att kontakta er om 

kontouppgifter.  

Om ett för högt belopp utbetalas på grund av att du lämnar felaktiga uppgifter kan du bli återbetalningsskyldig. 

Alla förändringar av ovanstående uppgifter är du skyldig att anmäla omgående till Strängnäs kommun. 

Information om vår behandling av dina personuppgifter 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig såsom till exempel för- och efternamn, personnummer, adress, 

telefonnummer, mobilnummer, e-postadress och uppgifter om din funktionsnedsättning. 

Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera din ansökan. 

Vi har fått uppgifter från dig eller din företrädare. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling 

av personuppgifter. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig som ett led i vår myndighetsutövning enligt 

artikel 6.1 e allmänna dataskyddsförordningen och enligt 5 § dataskyddslagen. 

Dina uppgifter kommer att sparas så länge vi behöver dem för att handlägga ditt ärende. Dina uppgifter kan komma att 

bevaras längre utifrån tryckfrihetsförordningen, offentlighet- och sekretesslagen och arkivlagen. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas i förekommande fall med din fastighetsägare om sådan finns. Vi kan även 

komma att dela dina personuppgifter med en tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot 

kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Personuppgiftsansvarig är Socialnämnden i Strängnäs kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information 

om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen eller 

raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på socialnamnden@strangnas.se. 
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Vi har ett gemensamt dataskyddsombud med flera kommuner som är placerad i Flen, henne når du via 

svitlana.jelisic@flen.se 

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten 

Datainspektionen. 

 

Jag bekräftar att ovanstående uppgifter är riktiga, jag är införstådd med att de registreras i kommunens datasystem samt 

samtycker till att offentliga uppgifter från Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och Skatteverket kan komma att 

inhämtas. 

 

Datum:  Den sökandes 

namnteckning: 

 

Datum:  Namnteckning 

make/maka/sambo 

 

 

mailto:svitlana.jelisic@flen.se

