
Ansökan om förtur till bostad i 
Eskilstuna genom arbete

kundcenter@kfast.se

016-16 75 16 

Munktellstorget 2

Box 5035, 630 05 Eskilstuna

www.kfast.se

E-post

Telefon

Besöksadress

Postadress

Hemsida

Jobb- och näringslivsförtur möjliggör flytt till Eskilstuna på grund av arbete. Ansökan kan 
endast beviljas om det avser en tjänst hos en arbetsgivare i Eskilstuna kommun. (1) Du ska 
bo utanför pendlingsavstånd (i dagsläget), minst 10 mil eller 60 minuters, enkel resa. (2) 
Du har fått en 100% ny tillsvidareanställning hos en arbetsgivare i Eskilstuna kommun.

Ifylld blankett skickas till vårt Kundcenter. Antingen via e-post till kundcenter@kfast.se 
eller via post till Box 5035, 630 05 Eskilstuna

Sökande

Förnamn

Efternamn

Personnummer Telefonnummer

Adress

E-postadress

Boendeform vid ansökan 

Ev. hyresvärd och telefonnummer

Önskad bostad

Önskad lägenhetsstorlek:

1 RoK                               2 Rok  3 RoK  4 RoK  

Önskas parkeringsplats?

Max hyra i kronor  Önskat inflyttningsdatum

Antal vuxna i hushållet  Antal barn i hushållet

Önskas hiss? Intyg bifogas

Namnunderskrift Datum

Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas enligt GDPR när jag söker bostad. 



kundcenter@kfast.se

016-16 75 16 

Munktellstorget 2

Box 5035, 630 05 Eskilstuna

www.kfast.se

E-post

Telefon

Besöksadress

Postadress

Hemsida

Fylls i av arbetsgivare

Observera att anställningsavtal eller intyg ska bifogas till din ansökan. 
Ansökan handsläggs inte om intyg eller anställningsavtal inte lämnats in till vårt 
Kundcenter. 

Sökande får maximalt ett erbjudande. Om erbjudandet inte accepteras försvinner 
förturen. Sökande kan inte åberopa förtur till särskilt objekt eller område. 

Antalet lägenheter som förmedlas till personer som söker jobb- och 
näringslivsförtur kan över tid variera beroende på hur stor efterfrågan det är från 
den ordinarie bostadskön. Vi garanterar därför inte erbjudande om lägenhet även 
om kriterierna uppfylls. 

Företagets namn

Organisationsnummer

Ansvarig kontaktperson Telefonnummer

Adress företag

E-postadress

Härmed intygas att sökande är tillvidareanställd (100%)  från och med 

Befattning på sökande Månadslön sökande

DatumUnderskrift arbetsgivare
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