Vård‐ och omsorgsförvaltningens

ANSÖKAN OM KBB LSS

Myndighetsfunktionen/Avgiftsgruppen
Box 41, 221 00 Lund
Tfn 046‐359 50 24, 359 83 47, 359 83 10, 359 54 97

(kommunalt bostadstillägg)

Personuppgifter
Sökandes namn

Personnummer

Adress

Postnummer

Postadress

Jag ansöker om KBB från och med (max 3 månader bakåt)
Från och med datum

Uppgifter om bostaden (bifoga hyresavi)
Månadshyra

Sammanboende
Ja
Nej

Ingår värme?

Ingår vatten?

Ingår varmvatten?

Ja

Ja

Ja

Bostadens storlek (m2)
Ingår hushållsel?
Ja

Nej

Nej

Nej

Inkomster för innevarande månad efter skatt
Inkomster

Kronor/månad

Sjuk‐/Aktivitetsersättning
Inkomst av tjänst/sjukpenning och A‐kassa
AFA
Pensioner från pensionsmyndigheten
Pensioner från pensionsverk
Pensioner från SPP/AMF/KPA/Alecta
Privata pensioner
Livräntor
Underhållstöd
Utländsk pension skattepliktig i Sverige Ja
Övriga ej skattepliktiga inkomster (ej hab‐ers.)
Äldreförsörjningsstöd
Bostadstillägg/Särskilt bostadstillägg
Bostadsbidrag för barnfamiljer

Nej

Nej

Inkomst av kapitalföre skatt enligt senaste kontrolluppgifter
Kronor/år
Inkomsträntor
Inkomst av kapital (t.ex. bankräntor och
utdelningar) ej schablonintäkt

Utgiftsräntor

Kronor/år

Utgiftsräntor

Inkomst av näringsverksamhet
Har du inkomst av näringsverksamhet

Ja

Nej

När du bor i en bostad med särskild service enligt LSS 9 § 9 och har en hyra över 6 620 kr per mån
samt är beviljad bostadstillägg av pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan utan
förmögenhetsavdrag har du möjlighet att ansöka om kommunalt bostadsbidrag (KBB).
KBB ett inkomstrelaterat kommunalt bostadsbidrag som betalas ut om brukare i en bostad
med särskild service enligt LSS 9 § 9 inte kommer upp i det fastställda förbehållsbeloppet.
Det kommunala bostadsbidraget avser dock maximalt den del av hyran som överstiger
den av riksdagen fastställda skäliga bostadskostnad (den del av hyran som överstiger
6 620 kr per mån.)
För att ha rätt att ansöka om kommunalt bostadsbidrag (KBB) ska ifylld ansökan samt
kopia på beslut om bostadstillägg från Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan vara
inlämnat till Vård‐ och omsorgsförvaltningen. Om uppgifterna inte inkommer kan
ansökan inte handläggas. Ansökan anses inte vara inkommen förrän alla handlingar är
registrerade på vård‐ och omsorgsförvaltningen.
Man kan beviljas kommunalt bostadsbidrag max 3 månader retroaktivt. Lämnade uppgifter kan
komma att kontrolleras och beslut kan då komma att omprövas.
För att kunna betala ute ett eventuellt kommunalt bostadsbidrag krävs en kopia på kontobevis
eller skärmklipp från din internetbank som innehåller följande uppgifter:





kontoinnehavare
bankens namn
clearingnummer (tydligt angivet)
kontonummer

Du är själv ansvarig att varje år skicka in ny ansökan om kommunalt bostadsbidrag, då
besluten är tidbestämda på 1 år.
Glöm ej att skriva under din ansökan på nästa sida.

Underskrift

Härmed försäkrar jag på heder och samvete att lämnade uppgifter är fullständiga och
sanningsenliga.
Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Ansökan skall skickas till
Vård‐ och omsorgsförvaltningen
Myndighetsfunktionen, Avgiftsgruppen
Box 41
221 00 Lund

Vid frågor vänligen kontakta
Avgiftsgruppen, telefon vx: 046– 359 50 00
E‐post: avgiftsgruppen@lund.se
Kommunalt bostadsbidrag är en icke lagreglerad insats, som kommunen själv beslutar om
utifrån 2 kap 6 § Lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:47). Beslutet kan inte
överklagas genom förvaltningsbesvär, dock kan beslutets laglighet prövas utifrån beslutet.

