
  
 

 
 

Postadress BOX 305, 391 23 Kalmar| Besök Larmtorget 3, Kalmar | Hemsida kalmarhem.se  
Telefon 0480 44 75 00 | E-post kundservice@kalmarhem.se 

Ansökan om medicinsk förtur till bostad 
 
 
Som avtalsinnehavare hos Kalmarhem har du möjlighet att söka förtur till ett bostadsbyte. Du ska ha medicinska eller 
sociala skäl som medför vård och behandling och som kräver en förändrad boendesituation. Dina behov måste styrkas 
med intyg från en läkare, psykolog eller liknande som kan redovisa för hur en viss typ av bostad kan förbättra din situation. 
Underlaget ska bifogas till denna ansökan. 
 
Kalmarhem gör en bedömning utifrån din ansökan och de intyg som du skickat in, det är därför viktigt att du bifogar all 
relevant information i din ansökan. För att ansöka behöver du uppfylla de aktuella kraven för medicinsk förtur, läs mer på 
kalmarhem.se 
 
Ansökan skickas till: Kalmarhem AB, Box 305, 391 23 Kalmar, alternativt mejlas till kundservice@kalmarhem.se. En 
ofullständig ansökan returneras. Tackar du nej eller väljer att inte svara på aktuellt erbjudande inom angiven svarstid 
förfaller rätten till medicinsk förtur. Tänk på att Kalmarhem endast erbjuder en bostad per ansökan. 
 
 
Sökande 

 
Förnamn och efternamn  

Personnummer 

 
Förnamn och efternamn  

Personnummer 

 
Telefonnummer (mobil) 
 

 
E-post 

 
Adress 

 
Lägenhetsnummer (ex: 170-2103) 

 
Önskemål bostad 

 
 

 
☐  1 rum och kök       
          
☐  2 rum och kök    
              
☐  3 rum och kök                 

 

☐ 4 rum och kök 
 

☐ 5 rum och kök 

 
Maxhyra  

Antal personer i hushållet 
 
Önskat inflyttningsdatum 

 
Bilplats 
☐  Jag har en bilplats 
☐  Jag behöver en bilplats till den nya bostaden 
 
Beskriv anledningen till ditt behov av medicinsk förtur 

 

 
 
 
 
 

 
Till ansökan finns följande bifogat 
 
 
☐ Läkarintyg 

 
 
☐  Andra intyg som styrker mitt behov av medicinsk förtur till bostad 

 
Underskrift 
Jag/vi intygar härmed på heder och samvete att lämnade uppgifter är sanna 

 
Sökande, underskrift  

Datum 

 
Sökande, underskrift 

 
Datum 
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