
HUR GÖR MAN EN PRELIMINÄR BERÄKNING AV MÖJLIGHET ATT FÅ 
BOSTADSTILLÄGG PÅ WEBBEN? 

Preliminär beräkning av bostadstillägg kan göras på Pensionsmyndighetens 
webb: www.pensionsmyndigheten.se/beraknabt 

Vem som helst kan göra en beräkning och inga uppgifter registreras eller 
sparas. Du kan prova att beräkna hur många gånger som helst. Du kan ta hjälp 
av vänner eller bekanta.  

à Generellt gäller: följ instruktionerna, fyll i uppgifter och klicka på nästa. Vid 
några av uppgifterna finns små runda blå symboler med frågetecken, de går att 
klicka på för att få mer detaljerad info om respektive uppgift.   

à När du fyllt i alla uppgifter får du ett beräkningsresultat. Även efter 
resultatet kan du gå in och ändra och göra om beräkningen. 

Nedan följer en mer detaljerad guide till beräkningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Fyll i steg 1 av 4 ”Grunduppgifter”: här finns tre olika uppgifter med ja och 
nej svar.  
- Har du fyllt 65 år och tar ut hela din allmänna pension? Klicka i Ja eller Nej. 
- Bor du tillsammans med en partner? Klicka i Ja eller Nej. 
- Delar du eller ni bostad med någon annan? Klicka i Ja eller Nej. 
- När du är klar, klicka på den blå Nästa-knappen. 
 

 

 

 

 

 



 

2. Fyll i steg 2 av 4 ”Bostadsuppgifter”: här finns till en början en uppgift att ta 
ställning till och klicka i, nämligen i vilken typ av bostad man bor i. Du kan 
bara välja ett av alternativen. 

 
 
- I hyrd bostad ska du även skriva in månadshyra (och annat som kan ingå som 
bredband, uppvärmning, parkering t ex) och om hushållsel ingår i hyran, alltså 
Ja eller Nej, vid Ja ska du också fylla i din bostadsyta i kvadratmeter.  
- I bostadsrätt ska du skriva in i månadsavgiften till föreningen (och annat som 
kan ingå som bredband, uppvärmning, parkering t ex) och om hushållsel ingår i 
hyran, alltså Ja eller Nej, vid Ja ska du också fylla i din bostadsyta i 
kvadratmeter. Slutligen ska du svara Ja eller Nej på om du har lån på bostaden, 
vid Ja ska du skriva in din årliga räntekostnad.  



- Bor du i eget hus ska du skriva in din årliga fastighetsavgift, svara Ja eller Nej 
på om du har lån på bostaden, vid Ja ska du skriva in din årliga räntekostnad. 
Därefter skriva in din bostadsyta i kvadratmeter och slutligen svara Ja eller Nej 
på frågan om tomträttsavgäld, vid Ja fyller du i din årliga tomträttsavgäld. 
- Bor på äldreboende så ska du fylla i din månadshyra (här ingår inte 
matkostnad eller omsorgsavgift) och svara Ja eller Nej på om hushållsel ingår i 
hyran, vid Ja ska du också fylla i din bostadsyta i kvadratmeter. 
- Bor du i annat boende kan den digitala beräkningen inte hjälpa till, du ska du 
kontakta Pensionsmyndighetens kundservice på 0771-776776.  
- När du är klar, klicka på den blå Nästa-knappen. 
 
 
3. Fyll i steg 3 av 4 ”Inkomstuppgifter”: här finns fem uppgifter att svara på: 
allmän pension, utländsk pension, annan pension, inkomst av tjänst eller 
näringsverksamhet samt andra inkomster.   
- Skriv in hur mycket du har i allmän pension per månad före skatt (sammanlagt 
för inkomstpension, tilläggspension, garantipension, efterlevandepension, 
premiepension).   
- Svara Ja eller Nej på om du har utländsk pension. Vid Ja ombeds du kontakta 
Pensionsmyndighetens kundservice på 0771-776776. 
- Svara Ja eller Nej på om du har annan pension utöver allmän pension, som 
tjänstepension eller privat pension till exempel. Vid Ja fyller du i den totala 
månadssumman före skatt.  
- Svara Ja eller Nej på om du har inkomst av anställning eller näringsverksamhet 
(lön från anställning eller arvoden från föreningar, styrelser, nämnder eller 
liknande.). Vid Ja ska du fylla i din månadsinkomst (anställning), har du mer 
oregelbundna inkomster ska du fylla i per år och välja kronor/år i rullisten – 
före skatt i båda fallen. 
- Svara Ja eller Nej på om du har andra inkomster än de redan angivna 
(exempelvis bostadsbidrag till barnfamiljer och etableringsersättning). Vid Ja 
ska du kontakta Pensionsmyndighetens kundservice på 0771-776776. 
- När du är klar, klicka på den blå Nästa-knappen. 
 



 
 

 

 

 

 



4. Fyll i steg 4 av 4 ”Kapital och tillgångar”: här finns två uppgifter att svara på 
till en början, en tredje uppgift tillkommer sedan (se bild och förklaring på 
nästa sida) - inkomst av kapital och om du äger en fastighet/bostadsrätt 
utöver din permanentbostad. Efter detta kommer en fråga att dyka upp kring 
om du har andra tillgångar över 100 000 kronor per den 31 december i år.  

 
- Svara Ja eller Nej på om du har inkomst av kapital (ränteinkomster, 
kapitalvinster mm). Vid Ja ska du skriva in din totala inkomst, du kan göra 
avdrag för kapitalförluster. Klicka på den lilla runda blå symbolen med 
frågetecken för mer detaljerad info.   
- Svara Ja eller Nej på om du äger en fastighet/bostadsrätt utöver din 
permanentbostad. Vid Ja ska du fylla i om det är en fastighet eller bostadsrätt. 
Är det en fastighet ska du fylla i dess taxeringsvärde, är det en bostadsrätt ska 
du kontakta Pensionsmyndighetens kundservice på 0771-776776. 

- Efter dessa två steg dyker en tredje uppgift upp: andra tillgångar över 100 000 
kronor per den 31 december i år. Här ska du först svara Ja eller Nej på frågan. 
Vid Ja ska du sedan fylla i och svara på ytterligare fyra frågor (se bild nedan).  



- Fyll i hur mycket pengar du har på bankkonton.  
- Fyll i hur mycket du har i olika värdepapper.  
- Fyll i övriga tillgångar (kapitalförsäkringar och utlånade pengar) 
- Fyll i skulder (ej kopplade till permanentbostaden) 

 

- När du är klar, klicka på den blå Beräkna-knappen. 
 



5. Klart! Nu är din preliminära beräkning färdig.  
- Du får ett preliminärt svar på om du kan ha rätt till bostadstillägg eller inte 
och i så fall vilken ungefärlig summa det blir utefter de uppgifter du fyllt i 
tidigare. Om du har beräknas ha rätt till bostadstillägg kan du ansöka om 
bostadstillägg på Pensionsmyndighetens webb eller via blankett eller på ett 
Servicekontor.  
 

 

 
Efter att du gjort din beräkning och fått ett svar kan du längst ned på samma 
sida som svaret gå in och ändra och göra om beräkningen genom att fylla i 
andra uppgifter i rutorna i respektive del, backa tillbaka i beräkningen eller 
börja om från början.   

 


