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Bostadstillägg
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Pensionärer som går miste om pengar

• Medelbeloppet som utbetalas är ungefär 2 300 kronor 

per månad.
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Vad är bostadstillägg till pensionärer?

• Ett skattefritt tillägg till den allmänna pensionen.

• En del av grundskyddet precis som garantipensionen.

• Det är inkomstprövat.
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Vem kan ansöka om bostadstillägg?



Myter om bostadstillägg

• ”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.

• ”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.
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Myter om bostadstillägg
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• ”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.

• ”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.



• Förändringar i ekonomin

– Bostadskostnaden ökar

– Tjänstepension upphör

– Tillgångar minskar

• Ensamstående

– Separerar

– Änka/änkling

– En av parterna flyttar in på äldreboende
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Möjlighet att få bostadstillägg kan uppstå 
senare än vid tillfället när du går i pension



Tre steg för att ansöka
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1. Är din pension och andra inkomster totalt 
lägre än 15 000 kr efter skatt?

• Då bör du kontrollera om du kan ha rätt till 

bostadstillägg.

• Har du en högre total pension, inklusive 

tjänstepension, kan du i regel inte få något 

bostadstillägg.

• 15 000 kr som tumregel gäller ensamstående. 



2. Beräkna om du kan ha rätt till bostadstillägg

• Gör alltid en beräkning innan du ansöker. Besök 

www.pensionsmyndigheten.se/beraknabt eller ring

kundservice på 0771- 776 776.
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http://www.pensionsmyndigheten.se/beraknabt


3. Gör din ansökan

• Enklast på www.pensionsmyndigheten.se/ansokbt med en 

e-legitimation. Du kan också ansöka via blankett. Besök 

gärna ett servicekontor för att få hjälp.
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http://www.pensionsmyndigheten.se/ansokbt


• Webbplats: www.pensionsmyndigheten.se

• Kundservice: 0771-776 776

• Personlig hjälp: Servicekontor

På pensionsmyndighetens hemsida hittar du 

adress till närmaste servicekontor.
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Inkomst under tumregeln – ta kontakt

http://www.pensionsmyndigheten.se/


Sprid gärna informationen vidare…

Stort tack från Pensionsmyndigheten!  
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