
INFORMATION FRÅN PENSIONSMYNDIGHETEN OM 

BOSTADSTILLÄGG ÅR 2020 

 

• Vad är bostadstillägg till pensionärer? 

- Ett skattefritt tillägg till den allmänna pensionen. 

- En del av grundskyddet precis som garantipensionen. 

- Det är inkomstprövat. 

- Bostadstillägg kan betalas ut från 1 krona upp till 6 540 kronor per månad. 

 

• Hur många är och kan vara berättigade till bostadstillägg? 

- 290 000 pensionärer har bostadstillägg idag, 100 000 ytterligare kan vara 

berättigade till det 

 

• Vem kan ansöka om bostadstillägg? 

- Man ska ha fyllt 65 år 

- Bo i Sverige 

- Ta ut hela sin allmänna pension på 100 %, även premiepensionen 

- Ansöka för sin permanentbostad 

 

• Myter om bostadstillägg 

1. ”Det är så mycket papper som ska skickas in” 

Ansökningsprocessen har förenklats, du behöver inte skicka in några underlag. 

Du fyller endast i bostadskostnaden, inkomster och tillgångar. 

 

2. ”Jag kan inte få bostadstillägg, jag bor ju i eget hus” 

Du kan ansöka oavsett boendeform, även för egen fastighet eller bostadsrätt. 

Permanentbostaden undantas från beräkningen av tillgångarna. 

3. ”Det är ingen idé, jag har pengar på banken” 

Det finns många pensionärer som får bostadstillägg trots att de har tillgångar, 

det som avgör är den totala ekonomin. 

4. ”Jag har hört att om man har sommarstuga, så får man inte ansöka om 

bostadstillägg” 

Taxeringsvärdet och eventuella bolån tas med i beräkningen av tillgångarna, 

det som avgör är den totala ekonomin. 



• Möjlighet att få bostadstillägg kan uppstå senare än när du går i pension. 

Om något förändras som påverkar bostadskostnad, inkomster/tillgångar eller 

hushållets sammansättning så kan man ha rätt till bostadstillägg. Av de som 

har bostadstillägg är 90 procent ensamstående. 

- Förändringar i ekonomin: bostadskostnaden ökar, tjänstepension upphör, 

tillgångar minskar 

- Förändringar i hushållet: separation, änka/änkling, en av parterna flyttar in på 

äldreboende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TVÅ STEG FÖR ATT ANSÖKA OM BOSTADSTILLÄGG 

 

1. Gör en beräkning på Pensionsmyndighetens webb innan du ansöker (se 

separat dokument med guide för beräkning) 

- Din bostadskostnad, dina inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan 

få något bostadstillägg. Du bör därför göra en preliminär beräkning innan du 

ansöker. 

- Är din totala pension, inklusive tjänstepension, högre än 16 500 kronor efter 

skatt behöver du inte göra någon beräkning, då kan du i regel inte få något 

bostadstillägg. Om du lever tillsammans med någon räknas bådas inkomster 

och beloppen blir då lägre. 

- På webben: www.pensionsmyndigheten.se/beraknabt 

(en snabbguide för beräkningswebben finns längre ner i detta dokument) 

- Ring Pensionsmyndighetens kundservice på 0771- 776 776 så får du hjälp att 

göra en beräkning 
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2. Gör ansökan 

- Ansök på www.pensionsmyndigheten.se/ansokbt med en e-legitimation.  

- Du kan också ansöka via blankett. Besök gärna ett servicekontor för att få 

hjälp. 

 

 Har du inte e-legitimation? Behöriga anhöriga kan ansöka åt någon annan 

En anhörig kan vara behörig att företräda en släkting eller närstående som är 

ovan med digitala verktyg. Det är enkelt för den anhöriga att ansöka på 

webben med sin egen e-legitimation. Läs mer på 

www.pensionsmyndigheten.se/ansokbt 

 

 

• Kom ihåg! Har du en inkomst under tumregeln på 16 500 kronor total 

pension innan skatt – ta kontakt med Pensionsmyndigheten.  

 Webbplats: pensionsmyndigheten.se/beraknabt 

 Kundservice per telefon: 0771-776 776 

 Personlig hjälp: Servicekontoren  

På Pensionsmyndighetens hemsida hittar du adress till närmaste servicekontor: 

https://www.pensionsmyndigheten.se/kontakta-oss/hitta-narmaste-

servicekontor, eller fråga Pensionsmyndighetens kundservice 0771-776 776. 

Eller se lista på platser med Servicekontor på nästa sida (från december 2019).  
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Blekinge Kalmar Stockholm Västmanland 

 Karlshamn  Kalmar  Haninge, Brandbergen  Fagersta 

 Karlskrona  Oskarshamn  Hallunda/Botkyrka  Köping 

  Vimmerby  Kista, Stockholm  Sala 

Dalarna  Västervik Kungsholmen  Västerås 

 Avesta   Norrtälje  

 Borlänge Kronoberg  Stockholm City Västra Götaland 

 Falun  Ljungby  Sundbyberg  Alingsås 

 Ludvika  Växjö  Södertälje  Borås 

 Malung  Älmhult   Falköping 

 Mora Norrbotten Södermanland  Hisingen, Göteborg 

  Arvidsjaur  Eskilstuna  Kungälv 

Gotland  Gällivare  Katrineholm  Lidköping 

 Visby  Haparanda  Nyköping  Mariestad 

  Jokkmokk  Strängnäs  Nordstan, Göteborg 

Gävleborg  Kiruna  

 

 Rosenlund, Göteborg 

 Bollnäs  Piteå Uppsala  Skövde 

 Gävle  Överkalix  Enköping  Strömstad 

 Hudiksvall  Luleå  Tierp  Trollhättan 

 Ljusdal   Uppsala  Uddevalla 

 Sandviken Skåne   Vänersborg 

 Söderhamn  Eslöv Värmland  Angered, Göteborg 

  Helsingborg  Arvika  Västra Frölunda, Göteborg 

Halland  Hässleholm  Hagfors  Åmål 

 Falkenberg  Klippan  Karlstad  

 Halmstad  Kristianstad  Kristinehamn Örebro 

 Kungsbacka  Landskrona Västerbotten  Karlskoga 

 Varberg  Lund  Lycksele  Lindesberg 

  Malmö  Skellefteå  Vivalla, Örebro 

Jämtland  Malmö, Rosengård  Sorsele  Örebro 

 Strömsund  Simrishamn  Umeå  

 Sveg  Trelleborg  Vilhelmina Östergötland 

 Östersund  Ystad   Linköping 

  Ängelholm Västernorrland  Motala 

Jönköping 

 

 Härnösand  Norrköping 

 Gislaved 

 

 Sollefteå 

  Jönköping 

 

 Sundsvall 

  Nässjö 

 

 Kramfors 

  Tranås 

 

 Örnsköldsvik 

  Vetlanda 

 

 

  Värnamo 

    

 

  


