
Information från Pensionsmyndigheten inför år 2020 TILL DIG SOM 

HAR bostadstillägg 

 

• Nya regler för bostadstillägg från 1 januari 2020 – i korthet: 

- Taket för bostadskostnad höjs från 5 600 kronor till 7 000 kronor per månad. 

- Inkomstberäkningen förändras på flera sätt. 

 

• Nytt besked automatiskt 

Ditt bostadstillägg räknas om automatiskt med de nya reglerna – du får ett nytt 

besked som vanligt i mitten av januari.  

 

 

 

• Om du behöver anmäla en ändrad uppgift för bostadstillägg ska du inte 

begära omprövning av beskedet 

- Använd Pensionsmyndighetens webbtjänst eller blanketter för ändring av 

bostadstillägg 

• Du behöver alltid anmäla förändringar som påverkar bostadstillägget 

- Bostadskostnad, om någon flyttar till/från din bostad, inkomster, tillgångar 

 

 

 



• Så anmäler du ändrad bostadskostnad 

- Eftersom taket för bostadskostnad höjs till 7 000 kronor är det viktigt att du 

har anmält din senaste hyreshöjning. 

- Anmäl ändrad hyra genom vår webbtjänst med hjälp av e-legitimation. Du kan 

också använda en särskild blankett. Även anhöriga kan vara behöriga att 

använda tjänsten med sin egen e-legitimation. Läs mer om anhörigbehörighet 

på pensionsmyndigheten.se  

 Via webben: pensionsmyndigheten.se/bostadstillagg  

 Med blankett ”Anmälan om ändrad hyra/avgift (ej flytt) för bostadstillägg 

och äldreförsörjningsstöd”: blanketten finns på webbsidan, hos kundservice 

eller servicekontoren. Fyll i tydligt och bifoga inga handlingar!  

 
 

Ändrad bostadskostnad handläggs automatiserat och du kan i regel få ditt 

beslut inom några dagar. 

 

 

 

https://www.pensionsmyndigheten.se/for-pensionarer/ekonomiskt-stod/for-dig-som-har-bostadstillagg
https://www.pensionsmyndigheten.se/for-pensionarer/ekonomiskt-stod/for-dig-som-har-bostadstillagg


• För andra ändringar som behöver anmälas finns en annan blankett. 

 Med blanketten ”Anmälan om ändrade uppgifter för bostadstillägg och 

äldreförsörjningsstöd”  

 

Blanketten finns på webbsidan, hos kundservice eller servicekontoren. Fyll i 

blanketten noga och fullständigt för ett snabbare beslut 

  



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 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pensionsmyndigheten.se/beraknabt
http://www.pensionsmyndigheten.se/beraknabt


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).  

http://www.pensionsmyndigheten.se/ansokbt
http://www.pensionsmyndigheten.se/ansokbt
http://www.pensionsmyndigheten.se/beraknabt
http://www.pensionsmyndigheten.se/beraknabt
https://www.pensionsmyndigheten.se/kontakta-oss/hitta-narmaste-servicekontor
https://www.pensionsmyndigheten.se/kontakta-oss/hitta-narmaste-servicekontor


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    

 

 

  



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.  

 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.   

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pensionsmyndigheten.se/beraknabt
http://www.pensionsmyndigheten.se/beraknabt


 

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.   

 

 


