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PENSIONS 
MYNDIGHETEN 

Äldreförsörjningsstöd 

Äldreförsörjningsstödet garanterar att du som har låg pension eller inte 
har någon pension alls ändå får en skälig levnadsnivå. 

Vem kan få äldreförsörjningsstöd? 
För att ansöka ska du ha uppnått rätt ålder och 
vara bosatt i Sverige. 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. 

För mer information, gå in på  
www.pensionsmyndigheten.se 
och sök på pensionsålder och riktålder. 

Hur stort blir 
äldreförsörjningsstödet? 
Om din inkomst efer avdrag för skatt och skälig 
bostadskostnad är lägre än skälig levnadsnivå, får 
du äldreförsörjningsstöd så att du kommer upp i 
skälig levnadsnivå. Som skälig levnadsnivå räknas 
6 719 kronor per månad för ogifa och 5 404 kronor 
per månad för gifa. Beloppen gäller från och med 
januari 2023, och beräknas med hjälp av prisbas
beloppet*. 

Du måste ta ut all pension innan du kan få 
äldreförsörjningsstöd 
Äldreförsörjningsstödet är ett stöd om inte de 
andra pensionsförmånerna räcker till. Det betyder 
att du måste ta ut andra förmåner som du har rätt 
till innan du kan få äldreförsörjningsstöd. Det gäller 
inkomstgrundad ålderspension och garantipension. 

Hur beräknas bostadskostnaden? 
När du söker äldreförsörjningsstöd får du räkna 
med skälig bostadskostnad, det vill säga upp till  
7 500 kronor i månaden för ogifa och 3 750 
kronor i månaden för gifa. I övrigt beräknas 
bostadskostnaden enligt samma regler som gäller 
för bostadstillägg till pensionärer. 

De som har ingått registrerat partnerskap räknas 
som gifa, och normalt räknas också personer som 
sammanbor som gifa. I vissa fall kan gifa perso
ner räknas som ogifa. Det kan till exempel gälla 
om den ena maken vistas på äldreboende. 

Vilka inkomster räknas? 
När du ansöker om äldreförsörjningsstöd räknar 
Pensionsmyndigheten med 

• inkomst av tjänst och inkomst av eget företag 
• inkomst av kapital 
• inkomsttillägg för förmögenhet 
• skattefria utländska inkomster 
• skattefria stipendier till den del som  

överstiger 3 000 kronor per månad 
• avtalsgruppsjukförsäkringar (AGS) för sjukfall 

före 1991 
• beviljat bostadstillägg till pensionärer 
• beviljat särskilt bostadstillägg 
• beviljat bostadsbidrag. 
Arbetsinkomst och inkomst av eget företag räknas med 
till den del inkomsten överstiger 24 000 kronor per år. 

Inkomsten beräknas efer avdrag för skatt. Är ni 
gifa räknas era inkomster ihop och delas sedan lika 
mellan er. 

* Prisbasbeloppet följer prisutvecklingen i samhället. 
År 2023 är prisbasbeloppet 52 500 kronor. 

www.pensionsmyndigheten.se
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Om du reser utomlands 
Om du reser utomlands en längre tid kan detta 
påverka din rätt till äldreförsörjningsstöd. Hur länge 
du kan vistas utomlands beror på hur ofa du reser 
och om du reser utanför EU/EES eller Schweiz. Om 
du tänker vara utomlands under en längre tid än tre 
månader, eller om du regelbundet vistas utomlands, 
ska du därför anmäla detta. 

Ansökan 
Du ansöker om äldreförsörjningsstöd hos Pensions
myndigheten. Du använder samma blankett som 
när du ansöker om bostadstillägg, och ansöker om 
bägge förmånerna samtidigt. Om du är gif lämnar 
du och din maka eller make en gemensam ansökan. 
Även om det bara är en av er som ansöker ska du 
lämna uppgifer om inkomst och förmögenhet för 
er båda två. Anledningen till det är att era inkomster 
läggs ihop vid beräkningen av rätten till stödet. 

Du får äldreförsörjningsstöd ett år i taget 
Äldreförsörjningsstöd beviljas för en period av 
högst tolv månader i taget. Sedan måste du lämna 
in en ny ansökan. 

Beslutet går att ompröva 
Du får ett beslut om äldreförsörjningsstöd från 
Pensionsmyndigheten. Om du anser att beslutet är 
felaktigt kan Pensionsmyndigheten pröva ärendet 
igen. Skriv i så fall till Pensionsmyndigheten och 
begär en omprövning. Tycker du att även det nya 
beslutet är felaktigt kan du överklaga till förvaltnings
rätten. Förvaltningsrättens dom kan i sin tur över
klagas till kammarrätten. 

Anmäl förändringar! 
Om du får högre bostadskostnad eller förändrad 
ekonomi kan du ha rätt till högre äldreförsörjnings
stöd. Anmäl därför detta till Pensionsmyndigheten. 
Du ska även anmäla förändringar som kan sänka 
ditt äldreförsörjningsstöd. Om du inte anmäler 
dessa förändringar kan du bli skyldig att betala 
tillbaka pengar. 

Sådana förändringar som du ska anmäla är 

• om du får ändrad bostadskostnad, byter bostad, 
får en inneboende eller om dina boende
förhållanden ändras på annat sätt. 



• om du blir sammanboende, gifer dig, skiljer dig 
eller fyttar isär. 

• om du tänker vara utomlands längre än tre 
månader eller bosätta dig i annat land. 

• om du eller din maka, make, registrerad partner 
eller sambo får en ökad årsinkomst med 1 000 
kronor eller mer jämfört med årsinkomsten i 
ditt senaste beslut om äldreförsörjningsstöd. 

• om du har en förmögenhet på mer än 100 000 
kronor och förmögenheten har ökat med 5 000 
kronor eller mer, jämfört med de uppgifer som 
ligger till grund för ditt senaste beslut. För gifa/
sambor/registrerad partner gäller för er båda 
sammanlagt 200 000 kronor respektive 10 000 
kronor. Exempel på förmögenhet är pengar på 
banken, kapitalförsäkringar, fonder, aktier och 
fritidshus. 

 

Ska du byta bostad? 
Du behöver alltid anmäla om du byter bostad. 

Det är alltid viktigt att du först tar reda på hur 
en fytt påverkar ditt äldreförsörjningsstöd. En 
förändrad boendesituation kan innebära att du inte 
längre kan få något äldreförsörjningsstöd. Det kan 
till exempel vara om du fyttar från ett hus eller 
bostadsrätt som du själv äger: 

• Om du säljer bostaden räknas eventuell vinst vid 
försäljningen som kapitalinkomst. Även förmö
genheten du eventuellt får vid försäljningen kan 
påverka äldreförsörjningsstödet. 

• Om du fortsatt äger bostaden vid nästa årsskife 
räknas värdet på huset eller bostadsrätten med 
som förmögenhet. 

När dina tillgångar ändras påverkar det äldreför
sörjningsstödet från och med året efer. 

Om du får en ändrad kapitalinkomst hämtar vi den 
uppgifen från Skatteverket i samband med ditt 
slutliga beslut om skatt. Ändringen påverkar beräk
ningen av ditt äldreförsörjningsstöd från månaden 
efer. 

För att ta reda på hur en fytt påverkar ditt äldre
försörjningsstöd  kan du själv göra en preliminär 
beräkning eller kontakta oss för att få hjälp. Tänk 
också på att anmäla fytt till Skatteverket, det kan 
du göra på deras webbplats. 
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Vissa uppgifter behöver du inte anmäla 
Vissa uppgifer har Pensionsmyndigheten redan 
kännedom om och dessa behöver du därför inte 
anmäla själv. 

Du behöver inte anmäla när inkomsten från  
Pensionsmyndigheten eller sjuk eller aktivitets
ersättning från Försäkringskassan räknas om vid 
varje årsskife. 

Du behöver inte anmäla när tjänstpension från 
AMF, Alecta, KPA Pension, Skandikon och SPV 
ändras vid varje årsskife. Du får då alltid ett nytt 
beslut om bostadstillägg från oss med uppgif om 
den ändrade tjänstepensionen. Beslutet kommer 
i början av februari. Om du inte fått något beslut 
trots att din tjänstepension har ändrats behöver 
du kontakta oss. Anmäl också alltid ändringar som 
kommer under andra delar av året. 

Du behöver inte anmäla ändrad kapitalinkomst. 
Pensionsmyndigheten hämtar uppgifer om din 
kapitalinkomst från Skatteverket i samband med 
ditt slutliga beslut om skatt. Du behöver endast 
anmäla kapitalinkomst om du har begärt ompröv
ning och fått ett ändrat beslut från Skatteverket. 

Du som får äldreförsörjningsstöd behöver heller 
inte anmäla egna arbetsinkomster, om de totalt 
understiger 24 000 kronor räknat per år före skatt. 
Dessa mindre arbetsinkomster påverkar inte 
bostadstillägget. Men arbetsinkomster för maka, 
make eller sambo som är yngre än 66 år behöver 
anmälas, även om de understiger 24 000 kronor. 

Kontroll 
Pensionsmyndigheten kontrollerar regelbundet 
dina uppgifer i ansökan med Skatteverket. Kon
trollerna ersätter inte din skyldighet att anmäla 
sådana förändringar som påverkar din rätt till 
ersättning. 



Mer information 
Faktablad ger fördjupad information men ska inte 
betraktas som lagtext i ämnet. 

På www.pensionsmyndigheten.se fnns mer informa
tion om pension. 
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