
Har du rätt till bostadstillägg?
Vem kan ansöka?
Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg till den allmänna pensionen. 
Om du kan få bostadstillägg beror bland annat på din bostads- 
kostnad och din ekonomi. Du kan ansöka oavsett om du äger eller 
hyr din bostad. Du kan ha rätt till bostadstillägg även om du har 
sparade pengar eller till exempel ett fritidshus. För att kunna ansöka 
måste du bo i Sverige och ta ut hela din allmänna pension inklusive 
premiepension.*

* Du kan även ansöka om du har en utländsk pension som motsvarar svensk allmän pen-
sion. Likaså om du ännu inte är pensionär men har änkepension för dödsfall före år 2003. 
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När kan du ansöka?
Du kan tidigast ansöka om bostadstillägg när du uppnått rätt ålder 
och tar ut hela din allmänna pension. Detta beror på vilket år du 
är född. Är du född 1957 eller tidigare behöver du vara 65 år eller 
äldre. Är du född 1958 eller 1959 behöver du vara 66 år eller äldre. 
Är du född senare kommer andra åldrar gälla för dig.

Det är vanligt att ansöka om bostadstillägg senare i livet, om du blir 
ensamstående eller om din ekonomi ändras på annat sätt. Om du 
inte kunnat få bostadstillägg tidigare kan ändrade regler för bostads-
tillägg innebära att du bör ansöka på nytt.

Hela din ekonomi tas med i beräkningen
Din bostadskostnad, familjesituation och 
din totala ekonomi påverkar om du kan 
få bostadstillägg och hur mycket du då 
kan få. Bostadstillägg kan betalas ut från 1 
krona upp till 7 290 kronor per månad.  

De flesta som får bostadstillägg är ensam-
stående, men även gifta eller sambor kan 
ha möjlighet att få bostadstillägg.  
Som gift eller sambo kan du som mest få  
3 645 kronor per månad.

Två steg för att ansöka
1. Gör en beräkning innan du ansöker

Många som skickar in en ansökan har inte rätt till bostadstillägg. 
Det är därför viktigt att du gör en beräkning först. 

Gör din beräkning på pensionsmyndigheten.se/beraknabt 
Du behöver inte logga in och kan enkelt prova flera gånger. 
Ingenting registreras.

Du kan även ringa vår kundservice på 0771-776 776 eller 
besöka ett servicekontor så hjälper vi dig att göra en beräk-
ning. Ta med dig uppgifter om bostadskostnad, inkomster, 
tillgångar och skulder.
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2. Gör ansökan 

Enklast ansöker du på pensionsmyndigheten.se/ansokbt med en 
e-legitimation såsom BankID. Om du ansöker på detta sätt 
görs vissa delar av handläggningen automatiskt och du kan   
ofta få ett snabbare beslut.

Du kan även ansöka via blankett som du laddar ner från vår 
webbplats eller beställer från kundservice på 0771–776 776. 
På 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. Du kanske 
också kan ta hjälp av någon du känner.

Är du anhörig eller god man?
En anhörig kan vara behörig att göra ansökan åt en närstående som 
inte längre klarar av det. Det görs enklast på pensionsmyndigheten.se 
där den anhörige kan göra ansökan med sin egen e-legitimation. En 
behörig anhörig behöver inte ha något beslut eller fullmakt. God 
man eller förvaltare kan bara ansöka via blankett. 

Läs mer på pensionsmyndigheten.se/ansokbt

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.

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
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