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Ansökan om bostadssocialt hyreskontrakt 
Om du helt saknar bostad kan du ansöka om bistånd till bostadssocialt 
hyreskontrakt. Du gör det genom att fylla i den här ansökan. Läs också igenom 
informationsbrevet som du fått med ansökan. 

Dina personuppgifter 
Namn: 

Personnummer: 

Adress: 

Telefon: 

E-postadress:  

Din livssituation 

Varför ansöker du om bostadssocialt hyreskontrakt? 
 

 

 

Hur bor du idag? 

Kryssa i de alternativ som gäller i ditt fall 

☐ Jag är helt hemlös  ☐ Jag har eget hyreskontrakt  

☐ Jag är inneboende  ☐ Jag bor hos familj och vänner 

☐ Jag hyr i andra hand, till och med datum: 

☐ Annat, skriv: 
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Vad har du gjort för att lösa din bostadssituation? 

Exempelvis försökt hyra rum, vara inneboende, hyra i andra hand eller hört dig för hos släkt och 
vänner. 

Beskriv så utförligt som möjligt.  

 

 

 

 

Har du anmält dig till Mitthems bostadskö? 

☐ Nej 

☐ Ja, skriv hur många kö-poäng du har: 

Har du anmält dig till kö hos någon privat hyresvärd?  

☐ Nej 

☐ Ja, skriv vilken hyresvärd du anmält dig till:  

Har du särskilda svårigheter att söka eget boende? 

☐ Nej 

☐ Ja 

Om ja, skriv hur det påverkar din förmåga att söka eget boende: 
 

 

Är du gift/sambo? 

☐ Nej 

☐ Ja 
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Har du barn under 18 år? 

☐ Nej 

☐ Ja, barnen bor med mig på heltid      ☐ Ja, växelvis boende på halvtid 

☐ Jag har umgänge       ☐ Jag har inga barn 

☐ Annat, skriv:  

Ekonomi och övrigt 

Vad har du för inkomst? 

☐ Lön     ☐ Föräldrapenning 

☐ A-kassa     ☐ Aktivitetsstöd 

☐ Försörjningsstöd    ☐ Pension 

☐ Studiemedel     ☐ Etableringsersättning 

☐ Aktivitetsersättning    ☐ Sjukersättning  

☐ Annat, skriv:    

Har du skulder? 

☐ Nej 

☐ Ja 

Om ja, hur stor är skulden:         kronor 

Bifoga underlag, exempelvis utdrag från Kronofogden när du skickar in ansökan. 

Har du betalningsanmärkning? 

☐ Nej 

☐ Ja  
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Har du hyresskulder? 

☐ Nej 

☐ Ja 

Om ja, skriv hos vilken hyresvärd:  

Har du haft kontakt med kommunens budget- och skuldrådgivare? 

☐ Nej 

☐ Ja 

Har du skuldsanering? 

☐ Nej 

☐ Ja 

Om ja, bifoga underlag, exempelvis beslut om skuldsanering när du skickar in ansökan. 

Behöver du tolk i möten med oss? 

☐ Nej 

☐ Ja 

Om ja, skriv vilket språk:  

Skriv under och skicka in 
Datum: 

Namn: 

 

Underskrift:  

Skicka ansökan och eventuella bilagor till 

Socialtjänsten IAF 

Myndighetsutövning Missbruk och Psykisk ohälsa 

Bostadssociala frågor 

851 85 Sundsvall 


