
 

      

    ANSÖKAN OM FÖRTUR 

    MEDICINSKA ELLER SOCIALA SKÄL 

                                

Personuppgifter 
sökande 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personnummer                                Efternamn                                         Förnamn 

 

Gatuadress                                                                         c/o 

 

Postnummer                                                                       Postadress 

 

Telefon dagtid 

 

Antal vuxna                                                                         Barn (ange födelsedatum, 6 siffor) 

 

Arbetsgivare                                                                        Kontaktperson    

 

Telefon arbetsgivare                                                            Årsinkomst 

 

Nuvarande 
bostadsförhållande 

 
 

 Hyresrätt                                      Bostadsrätt                                  Eget boende 
 
Storlek på lägenhet: …...............      Nuvarande hyresvärd: …................................................................. 
 
Övrigt: …................................................................................................................................................... 

 

Önskar lägenhet 

 
 
 

 1 rok                    2 rok                    3 rok                    4 rok                  5 rok 
 

 Hiss                     Bottenvåning       Ej bottenvåning 
 
Önskat inflyttningsdatum: ............................................        Maxhyra: ….................................................. 

Anledning till ansökan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
…............................................................................................................................................................... 
 
…............................................................................................................................................................... 
 
…............................................................................................................................................................... 
 
…............................................................................................................................................................... 
 
…............................................................................................................................................................... 
 
…............................................................................................................................................................... 
 
…............................................................................................................................................................... 
 
…............................................................................................................................................................... 
 
…............................................................................................................................................................... 
 
…............................................................................................................................................................... 
 
…............................................................................................................................................................... 
 

 

OBS! Om du tackar nej eller inte svarar på erbjudandet kommer din förtur att makuleras. 
 

 Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas när jag söker bostad. Se information på nästa sida 
 
Datum   Sökandes namnteckning      
           

          
…................................... …........................................................................................  Fylls i av Hallbo         Signatur 
          Förslag 

Datum   Medsökandes namnteckning       Beviljas      Avslag  _______ 
         
          Beslut 
……………………………. …........................................................................................    Beviljas      Avslag  _______ 



 

 

 

Regler för förtur: Sociala eller medicinska skäl. 

Förtur innebär att Hallsbergs Bostadsstiftelse försöker tillgodose behov av bostad om synnerliga 

skäl finns. Erbjudande om bostad med förtur anpassas efter marknadssituationen. 

Inom varje förtursgrupp finns inget kösystem, den ansökan som anses mest angelägen prioriteras, 

oavsett när ansökan inkommit. 

Förtur gäller för ett erbjudande. Tackar sökande nej eller inte svarar på erbjudandet är rätten till 

förtur förverkad. 

Det är viktigt att du som sökande även registrerar dig i vår bostadskö. 

 

Social förtur 

Kan erbjudas vid separationer eller skilsmässor där det finns hemmavarande barn under 18 år. 

Separationer ska intygas av tre utomstående personer. 

Skilsmässor ska styrkas med beslut från tingsrätten. 

Förturen avser sökande som är och har varit bosatta i Hallsbergs kommun senaste 12 månaderna. 

  

Medicinsk förtur 

För medicinsk förtur krävs läkarintyg eller likvärdigt intyg som visar på en begränsad rörlighet och 

permanent funktionsnedsättning som ställer krav särskilda krav på bostaden och därmed behov av 

bostadbyte. Denna förtursgrupp vänder sig i första hand till sökande som kan påvisa att den 

nuvarande bostadssituationen är i akut behov av förändring. Lägenheter som kommer att erbjudas 

är anpassade för fysiska funktionshinder, dvs. t.ex. lägenheter som är handikappanpassade, i 

markplan eller där hiss finns att tillgå. Psykiska besvär ger ej rätt till förtur.  Förturen avser sökande 

som är bosatta i Hallsbergs kommun. 

  

Behandling av personuppgifter. 

Personuppgifter som lämnas in i samband med ansökan om förtur kommer att behandlas i den 

utsträckning som behövs för att göra en bedömning om rätten till förtur. Det behövs uppgifter från 

utomstående personer som kan styrka inlämnade uppgifter. Genom att ha lämnat referenspersoner 

så medges att Hallsbergs Bostadsstiftelse inhämtar uppgifter från dessa personer. 

Vi kan också komma att begära in uppgifter från kreditupplysningsföretag och myndigheter. 

Uppgifterna kommer att behandlas inom bostadsföretaget och kommer bara att behandlas under 

den tid som ansökan är aktuell. Uppgifterna kommer att gallras när du inte längre är aktuell som 

sökande. Du kan begära rättelse av de personuppgifter som inkommit. 

  

Ansökan om förtur samt eventuella intyg lämnas till: 

Hallsbergs Bostadsstiftelse 

Besöksadress: Västra Storgatan 15 

Box 74 

694 22 Hallsberg 

Märk kuvertet ”förtur” 

  

 


