ANSÖKAN
Förtur till bostad
Förtur till bostad kan beviljas den som har starka
medicinska/sociala skäl, eller ett starkt skyddsbehov, och
som saknar möjlighet att tillgodose behovet själv inom
rimlig tid.

Ansökan skickas till:
Värmdö kommun
Socialkontoret/bostadsförtur
134 81 Värmdö

De uppgifter som lämnas i ansökan tillsammans med
bifogade intyg ligger till grund för bedömningen av rätt till
förtur. Beslut om förtur är giltigt i 12 månader. Den som
beviljats förtur får maximalt två lägenhetserbjudanden.

1. UPPGIFTER OM SÖKANDE
Personnummer

Förnamn

Efternamn

Bostadsadress

c/o

Postadress

Civilstånd

Telefon

E-post

Yrke/sysselsättning

Arbetsgivare/studier/a-kassa

2. UPPGIFTER OM MEDSÖKANDE
Personnummer

Förnamn

Efternamn

Bostadsadress

c/o

Postadress

Civilstånd

Telefon

E-post

Yrke/sysselsättning

Arbetsgivare/studier/a-kassa

3. UPPGIFTER OM HUSHÅLLET
Ska dina barn också bo i den sökta bostaden

Antal personer för vilka bostad sökes

Därav barn under 18 år

Personnummer

Personnummer

Personnummer

Personnummer

Personnummer

Personnummer

☐ Stadigvarande

☐Tillfälligt
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4. NUVARANDE BOENDE
SÖKANDE
Disponerar eget boende

☐ Ja

Hyresvärdens namn

☐Nej

☐ Ja

Typ av bostad

Hyresvärdens namn

☐Nej

Typ av bostad

☐ Hyresrätt
☐ Bostadsrätt
☐ Villa/radhus

☐ Hyr i andra hand
☐ Inneboende/bostadslös
☐ Bor hos föräldrar

5. EKONOMI

SÖKANDE
Inkomst de senaste tre månaderna (ska kunna styrkas)

6. TILLGÅNGAR
SÖKANDE
Bankmedel

Aktier m.m.

Bostadsrätt/fastighet

Bil/båt/MC/husvagn

Tillgångar i utlandet

Övrigt (konst, firma
etc)

7. BOSTADSKÖ
SÖKANDE
Står i bostadskö

☐ Ja, sedan

MEDSÖKANDE
Disponerar eget boende

☐ Nej

☐ Hyresrätt
☐ Bostadsrätt
☐ Villa/radhus

☐ Hyr i andra hand
☐ Inneboende/bostadslös
☐ Bor hos föräldrar

MEDSÖKANDE
Inkomst de senaste tre månaderna (ska kunna styrkas)

MEDSÖKANDE
Bankmedel

Bostadsrätt/fastighet

Bil/båt/MC/husvagn

Aktier m.m.

Tillgångar i utlandet

Övrigt (konst, firma
etc)

MEDSÖKANDE
Står i bostadskö

☐ Ja, sedan

☐ Nej

8. SKÄL FÖR FÖRTUR

Beskriv dina medicinska/sociala skäl eller ditt skyddsbehov för förtur. De skäl du anger ska styrkas med utredning/intyg från
t.ex. socialsekreterare, läkare, kurator eller polis

(Fortsätt på annat papper vid behov)
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9. BEHOV AV BOSTAD
Behov av bostad i markplan/med hiss

Antal rum

☐ Ja

☐ 1 ROK

☐ Nej

☐ 2 ROK

☐ 3 ROK

Större bostad än 3 ROK är svårt att
tillgodose inom ramen för förtur.

Behov av bostad i ett särskilt område:

Skäl för behov av bostad i ett särskilt område (fortsätt på annat papper vid behov)

Med min underskrift intygar jag att de uppgifter som har lämnats i ansökan och i bifogade intyg är riktiga.
Jag samtycker till att socialtjänsten vid behov kontaktar intygsskrivare, andra förvaltningar inom Värmdö
kommun och Värmdö Bostäder AB.
Jag är införstådd med att socialtjänsten har laglig rätt att inhämta vissa uppgifter från följande myndigheter:
Skatteverket, Försäkringskassan, Centrala studiestödsnämnden (CSN), Pensionsmyndigheten,
Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna (11 kap.11 § samt 11 a och b §§ SoL).

10. UNDERSKRIFT
Datum

Namnförtydligande

Sökandes underskrift

Datum

Medsökandes underskrift

Namnförtydligande

3

