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Om den enskilde inte har rätt till allmän ålderspension ska en 

ansökan om äldreförsörjningsstöd alltid prövas från och med 

ansökningsmånaden.  

 

Pensionsmyndighetens ställningstagande 

När det konstaterats att den enskilde saknar rätt till allmän ålderspension ska 

prövningen av en ansökan om äldreförsörjningsstöd alltid göras från och med 

ansökningsmånaden för äldreförsörjningsstöd.  

 

Bakgrund 

Det har uppmärksammats att det behövs vägledning i fråga om från och med vilken 

månad en ansökan om äldreförsörjningsstöd ska prövas i de fall den enskilde inte har 

rätt till allmän ålderspension. Frågan har uppkommit om en sådan ansökan ska prövas 

från ansökningsmånaden för äldreförsörjningsstöd eller från månaden då beslut fattas 

angående rätten till allmän ålderspension. 

 

Avgränsningar 

Detta rättsliga ställningstagande behandlar endast frågan från och med vilken månad 

en ansökan om äldreförsörjningsstöd ska prövas i de fall bedömningen har gjorts att 

den enskilde saknar rätt till allmän ålderspension. Frågan om vad som krävs för att 

Pensionsmyndigheten ska kunna göra en sådan bedömning, t.ex. om det krävs en 

formell ansökan om allmän ålderspension, besvaras inte i detta ställningstagande. 

Eftersom detta ställningstagande handlar om ärenden där sökanden inte har rätt till 

allmän ålderspension berörs inte heller frågan om bostadstillägg.  

 

Skälen för ställningstagandet 

Om den enskilde inte har rätt till allmän ålderspension är utgångspunkten att hens 

försörjning ska garanteras med hjälp av äldreförsörjningsstödet, som ges i stället för 

inkomstgrundad ålderspension eller garantipension.  

 

Rätt till allmän ålderspension grundar sig i huvudsak på arbete eller bosättning i 

Sverige under viss tid. Flyktingar och andra skyddsbehövande kan under vissa 

förutsättningar också tillgodoräkna sig bosättningstid i hemlandet innan ankomst till 

Sverige. En person som fyllt 65 år och som varken har arbetat eller varit bosatt här i 

tillräcklig omfattning och inte heller får tillgodoräkna sig år i hemlandet som 

försäkringstid kommer inte att kunna kvalificera sig för allmän ålderspension. Vid 

prövningstillfället av rätten till allmän ålderspension grundar sig bedömningen i dessa 

fall på att den enskilde inte uppfyller kriterierna för arbete eller bosättning. I praktiken 

innebär det att bedömningen tar sikte på tiden före ansökan om allmän ålderspension. 
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Det medför i sin tur att en person som vid tidpunkten för prövningen av ansökan om 

allmän ålderspension inte har arbetat eller varit bosatt här i tillräcklig omfattning inte 

heller vid någon tidigare tidpunkt kan anses uppfylla dessa kriterier. Det saknar 

därmed betydelse när i tiden bedömningen av rätten till allmän ålderspension görs i 

dessa fall. Om det visar sig att en enskild inte har rätt till allmän ålderspension ska 

alltså en ansökan om äldreförsörjningsstöd alltid prövas från och med 

ansökningsmånaden för äldreförsörjningsstöd.  

 

  

Detta rättsliga ställningstagande har beslutats av chefsjuristen Lena Aronsson efter 

föredragning av juristen Anna Christer-Nilsson. I den slutliga handläggningen har 

även enhetschefen Martina Irving deltagit. 
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