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Ansökan om kommunalt bostadstillägg 
för personer med funktionsnedsättning boende i bostad med särskild service 

för vuxna (KBF) 

Den här blanketten är till för dig som har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 
65 år samt uppfyller alla fyra villkor nedan: 

Villkor nummer 1: 

Du ska vara folkbokförd i Nacka kommun. 

Villkor nummer 2: 

Du ska ha fått ett beslut om bostad med särskild service i form av servicebostad eller gruppbostad 
enligt 9 § 9 lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)  
eller bostad med särskild service enligt 5 kap. 7§ tredje stycket socialtjänstlagen (SoL). 

Villkor nummer 3: 

Försäkringskassan ska ha godkänt att du får bostadstillägg. 

Villkor nummer 4: 

För det år som du ansöker om ska din boendekostnad vara högre än ”Försäkringskassans 
genomsnittliga boendekostnad”. 

Sökande 

Förnamn Efternamn: Personnummer (12 siffror): 

Bostadsadress: Postnummer och ort: 

Telefonnummer: E-post: 

Boendesituation 

Min hyra (kronor per månad): Avgift för värme och vatten: 

☐ Ingår i hyran

☐ Kostnad (kr/mån):

www.nacka.se
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I min hyra ingår 

☐ Avgift för hushållsel (kr/mån):

☐ Avgift för kabel-TV (kr/mån):

☐ Avgift för parkeringsplats/garage (kr/mån):

☐ Övriga avgifter utom grundhyran
(vilka utgifter är det och vad kostar det kr/mån):

Jag bor: 

☐ Ensam

☐ Tillsammans med nedanstående personer:

Förnamn Efternamn: Personnummer Relation till mig 

Förnamn Efternamn: Personnummer Relation till mig 

Förnamn Efternamn: Personnummer Relation till mig 

Inkomst 

Du som söker Din maka/make/sambo 

Årsinkomst 

(inkomstuppgifterna ska stämma överens med 

de i den senaste inkomstdeklarationen) 

Förmögenhet 

Du som söker Din maka/make/sambo 

Tillgångar den 31 december förra året 

(pengar på bankkonto, kontanter, aktier, fonder, 

obligationer eller andra värdepapper) 

Skulder den 31 december förra året 

(banklån, kontokortsskulder eller studieskulder) 

Samtycke 

Jag ger personen nedan fullmakt. Det betyder att Nacka kommun får kontakta den personen och ställa 
frågor och lämna uppgifter om den här ansökan. 

Förnamn Efternamn: Personnummer (12 siffror): 

Bostadsadress: Postnummer och ort: 

Telefonnummer: E-post: 

Relation till sökande: 
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Konto för utbetalning av KBF 

Bank: 

 

Clearingnummer och bankkonto: 

 

Kontot tillhör: 

 

Övriga upplysningar 

 

Underskrift 

Jag försäkrar på heder och samvete att uppgifterna i blanketten är riktiga och fullständiga. När uppgifterna 
förändras måste jag meddela Nacka kommun. 

 

 

Ort och Datum 

Underskrift 

Namnförtydligande 

För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan behöver du skicka med kopior av följande handlingar:  

• Den senaste hyresavin. 

• Beslut från Försäkringskassan om bostadstillägg eller bostadsbidrag. 

• Senaste deklarationen tillsammans med specifikation. 

• Årsbesked som visar dina tillgångar 31 december året innan ansökan. 

• Årsbesked som visar dina skulder 31 december året innan ansökan. 
 

Ansökan och bilagor ska skickas till:  

Nacka kommun 
Omsorgsenheten LSS 
131 81 Nacka 
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Dina registrerade personuppgifter enligt dataskyddsförordningen, GDPR 

När du ansöker om kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning boende i bostad 
med särskild service för vuxna (KBF) behandlar Nacka kommun dina personuppgifter i enlighet med 
dataskyddslagstiftningen. Dina personuppgifter är nödvändiga för att vi ska kunna handlägga ditt ärende 
och fatta beslut. Den rättsliga grunden är allmänt intresse/myndighetsutövning och personuppgifts-
ansvarig är socialnämnden i Nacka kommun. När ärendet avslutas arkiveras dina uppgifter och gallras i 
enlighet med socialnämndens informationshanteringsplan ihp_enskilds_arende_socn.pdf (nacka.se). Om 
du har frågor om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss på info@nacka.se. Läs mer om dina 
rättigheter och se kontaktuppgifter till kommunens dataskyddsombud samt tillsynsmyndigheten IMY på 
www.nacka.se/personuppgifter 

https://www.nacka.se/globalassets/medarbetare/enheter/kontaktcenter/arbetsstod-dokument/arbetsstod/rutiner/kommunarkiv/nackas-dhp/ihp_enskilds_arende_socn.pdf
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