
Har du rätt till bostadstillägg?
Vem kan ansöka?
Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till den allmänna pensionen. 
För att kunna ansöka om bostadstillägg måste du: 

• vara 65 år eller äldre
• bo i Sverige
• ta ut hela din allmänna pension inklusive  

premiepension.*
* I vissa fall kan du även ansöka om du har en utländsk pension som motsvarar svensk 
allmän pension. Likaså om du är under 65 år och fick änkepension före år 2003. 

65 år
100 %

Hela din ekonomi tas med i beräkningen
Bostadstillägg kan betalas ut med belopp från 1 krona upp till  
6 990 kronor per månad.

Din bostadskostnad, familjesituation och din totala ekonomi  
påverkar hur mycket du kan få i bostadstillägg. De flesta som har 
bostadstillägg bor själva, betalar 4 000 kronor eller mer för sitt 
boende och har sammanlagt mindre än 14 000 kronor i pension och 
andra inkomster varje månad efter skatt. Gör först en beräkning på 
pensionsmyndigheten.se för att få veta om du bör ansöka.

Din bostadskostnad – Oavsett hur du bor, om 
du hyr eller äger din bostad, är det din bostads- 
kostnad som ligger till grund för beräkningen. 
Hur många och vilka som bor i samma bostad 
har betydelse.

Din familjesituation – Om du lever tillsam-
mans med någon är det er gemensamma 
ekonomi som tas med i beräkningen. 

Din totala ekonomi – Uppgifter om inkomster, 
tillgångar och skulder tas med i beräkningen. 
Du kan ha rätt till bostadstillägg även om du 
har sparade pengar eller andra tillgångar såsom 
fritidshus.

PM 7676 B - för utskrift (21-12)

1. Ta fram uppgifterna du behöver

Ta fram uppgifter om bostadskostnad, inkomst och tillgångar.  
Till exempel hyresavi, inkomstdeklaration, utbetalningsbesked  
och årsbesked från banken. 

2. Gör en beräkning innan du ansöker 

På pensionsmyndigheten.se/beraknabt kan du få ett ”ja”,  
”kanske” eller ”nej” på om du har möjlighet att få bostad-
stillägg enligt de uppgifter du fyller i. Många som skickar 
in en ansökan är inte berättigade till bostadstillägg. Det här 
steget är därför viktigt för att få veta om du bör ansöka.



Du kan även ringa vår kundservice på 0771-776 776 eller 
besöka ett servicekontor så hjälper vi dig att göra en 
beräkning. Ta med dig uppgifterna om bostadskostnad, 
inkomster och tillgångar.  

3. Gör ansökan 

Enklast ansöker du på pensionsmyndigheten.se/ansokbt med en 
e-legitimation såsom BankID. 

Du kan även ansöka via en blankett som du laddar ner från 
vår webbplats eller beställer från kundservice på 0771-776 
776. På webbsidan pensionsmyndigheten.se/blanketthjalp kan du 
som fyller i blanketten få hjälp att få alla uppgifter rätt.

Fyll i alla uppgifter noga för ett snabbare beslut. Ring gärna vår 
kundservice eller besök ett servicekontor för att få hjälp. Känns det 
svårt kan du gärna ta hjälp av någon du känner. 

Vad händer sedan? 
När vi påbörjar handläggningen kontrollerar vi först att ansökan är 
komplett. Saknas uppgifter tar ansökan längre tid. Du får alltid ett 
skriftligt beslut från oss. 

Bostadstillägget är skattefritt och betalas ut tillsammans med din  
pension.

Hjälper du någon annan med ansökan?
En anhörig kan vara behörig att ansöka åt dig. Det görs enklast på 
Pensionsmyndighetens webbplats med den anhöriges e-legitimation. 
Den anhörige behöver inte ha något beslut eller fullmakt. God man 
eller förvaltare kan bara ansöka via blankett. 

Läs mer på pensionsmyndigheten.se/ansokbt  

Mer information
Du kan ställa frågor om bostadstillägg till vår  
digitala medarbetare Penni dygnet runt på pensions- 
myndigheten.se. Du kan också skriva till vår kund-
service via  facebook.se/fragaompension eller ringa vår 
kundservice 0771-776 776. 

På pensionsmyndigheten.se kan du delta i digitala informationsmöten 
om bostadstillägg och se vilka tider som mötena direktsänds. Ingen 
anmälan behövs och det är gratis.

Här kan du nå oss om du vill veta mer
www.pensionsmyndigheten.se
facebook.se/fragaompension
kundservice 0771-776 776




