SØKNADSSKJEMA
KOMMUNAL BOLIG /SENTERLEILIGHET/ BOLIG MED BEMANNING

Kryss av for hva søknaden gjelder
□ Kommunal utleiebolig
□ Bolig med bemanning hele/deler av døgnet
□ Senterleilighet med/uten innskudd
□ Ny leiekontrakt for nåværende kommunal bolig
Kommunen forbeholder seg retten til å vurdere annen type bolig dersom kartlegging tilsier det. Dette vil i tilfelle skje i
samarbeid med søker.

Informasjon om søker
Dersom du er uten bolig, må midlertidig adresse oppgis

Fornavn

Etternavn

Adresse

Postnummer

Poststed

Personnummer (11 siffer)

Telefon

Epost

Varighet

Behov for tolk

Statsborgerskap
Nasjonalitet

Status oppholdstillatelse

JA / NEI

Sivilstatus (sett kryss for det som passer)
Enslig
Gift / reg. partnerskap
Navn på ektefelle/samboer

Samboer

Enke/enkemann
Personnummer

Skilt/separert

Husstanden
Antall barn som skal bo sammen med deg
Antall
Alder
Dersom barn ventes, oppgi termin
Dato
Har noen i husstanden funksjonshemming, uførhet, kronisk sykdom?

JA / NEI

Hvis JA legg ved legeattest

Dyrehold Har du husdyr? (I de fleste boligene kommunen disponerer, er dyrehold ikke tillatt)
JA / NEI

Type

Antall

Helse
Mottar du andre tjenester/oppfølging fra kommunen?

Kontaktpersoner i kommunen

Fastlege
Fornavn

Etternavn

Telefon

Nærmeste oppgitte pårørende har fullmakt til å representere og få innsyn i min søknad (sett X)

Nærmeste pårørende
Fornavn

Etternavn

Telefon

Nærmeste oppgitte pårørende har fullmakt til å representere og få innsyn i min søknad (sett X)

Boforhold
Nåværende boforhold
□ Hos foreldre/familie/venner
□ Leier bolig privat
□ Leier kommunal bolig
□ Institusjon/bemannet bolig
□ Boligstiftelse/senterleilighet
□ Uten fast bopel

Hvor bor du nå?
□ Eier borettslagsleilighet
□ Eier selveierleilighet
□ Eier huset/boligen

Botid i Sandefjord kommune
Bodd i Sandefjord kommune siden mnd./år

Hvorfor søker du bolig?
□ Familiegjenforening
□ Samlivsbrudd
□ Oppsigelse (må dokumenteres)
Eventuell leiekontrakten utgår
dato………..
□ Uten egen eid/leid bolig
□ Økonomiske forhold
□ Helsemessige forhold
□ Boforhold/miljø

/

(Du kan krysse av flere valg)
Hva har du gjort for å skaffe bolig på egenhånd?
Legg ved dokumentasjon (gjelder ikke senterleilighet)

Begrunnelse for søknaden - Legg eventuelt ved eget skriv
(Helse, boforhold, annet)

Økonomi - inntektskilder
SØKER

ANDRE I HUSSTAND OVER 18 ÅR

Arbeidsinntekt (brutto)
Trygdeytelse (alders-/uførepensjon)
Andre ytelser (beskriv, legg ved dok.)

Følgende dokumentasjon må vedlegges søknaden
□ Løpende inntekter - lønnsslipp, pensjon, forsikringsutbet., sosialstønad, bidrag etc. for de 3 siste måneder
□ Siste tilgjengelige skattemelding (selvangivelse)
Tillegg ved søknad om kommunal utleiebolig:
□ Legeerklæring ved særskilte behov
□ Kopi husleiekontrakt
□ Dokumentasjon på egeninnsats i forhold til å skaffe egen bolig

Underskrift
Jeg samtykker til innhenting av nødvendige opplysninger om forhold som har betydning for søknaden.
Søknad som mangler dokumentasjon, eller ikke er undertegnet av søker eller dennes rettmessige representant, blir
returnert.
Dato/sted
Underskrift

Søknaden sendes til:
Sandefjord kommune, Postboks 2025, 3202 Sandefjord
Telefon: 33 41 60 00

