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Ansökan om fortsatt bidrag 
Allmänt bostadsbidrag

i Om bostadsbidrag har beviljats för viss tid och hyresförhållandet fortsätter efter att bidragstiden har löpt ut, kan du ansöka om fortsatt 
bidrag med den här blanketten. Gör ansökan om fortsatt bidrag först när hyresförhållandet har förlängts. Ansökan ska göras senast 
inom 2 månader efter det att bidraget upphörde.
Om det har skett förändringar i hushållet i fråga om antalet medlemmar, inkomster, boendeutgifter eller andra förhållanden efter 
det senaste beslutet ska du antingen fylla i ansökan om allmänt bostadsbidrag i e-tjänsten MittFPA (www.fpa.fi/mittfpa) eller fylla 
i blankett AT 1r och lämna in den med bilagor till FPA. I dessa situationer ska du inte använda blanketten för ansökan om fortsatt 
bostadsbidrag, AT 13r.

1. Uppgifter om den sökande
Personbeteckning Efternamn och förnamn

Telefonnummer E-postadress

Jag vill att bostadsbidraget i fortsättningen ska betalas

Till vem ska ett eventuellt retroaktivt bostadsbidrag betalas?

2. Ansökan

3. Betalningsuppgifter

AT 13r

Har det skett förändringar i ditt hushåll i fråga om antalet medlemmar, inkomster, boendeutgifter eller andra förhållanden efter det 
senaste beslutet?

till mig. Kontonummer:

Till mig. Kontonummer:

Nej.

till hyresvärden.

Till hyresvärden.

Jag ansöker om fortsatt bostadsbidrag eftersom mitt hyresförhållande fortsätter.
Bifoga en kopia av det nya hyresavtalet till ansökan.

4. Bilagor
i

5. Underskrift
Jag försäkrar att de uppgifter jag lämnat är riktiga och kommer att meddela om de ändras.

Den sökandes underskrift och namnförtydligandeOrt och datum

FPA får uppgifterna om hyresbostaden elektroniskt direkt av en del hyresvärdar. Om din hyresvärd hör till dem behöver du inte skicka in 
hyresavtalet till FPA. Du kan se vilka hyresvärdar det är fråga om på www.fpa.fi/hyresavtal.

Kopia av det nya hyresavtalet.
Jag har redan tidigare lämnat in hyresavtalet till FPA.

Fyll i blanketten noggrant och kontrollera att alla 
nödvändiga bilagor finns med.
Om vi behöver ytterligare uppgifter kontaktar vi dig.
Posta blanketten och bilagorna på adressen 
Folkpensionsanstalten, PB 10, 00056 FPA.

Om du har frågor kan du ringa vår telefontjänst 
(www.fpa.fi/ring-fpa).

Webblankett (PDF)

Närmare information på www.fpa.fi/stod-for-boende

https://www.fpa.fi/mittfpa
https://www.fpa.fi/hyresavtal
https://www.fpa.fi/ring-fpa
https://www.fpa.fi/stod-for-boende
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