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Har du rätt till äldreförsörjningsstöd? 
Vem kan ansöka? 
Äldreförsörjningsstöd är ett stöd för dig som är pensionär 
och saknar pension eller har en låg pension. Det är ett stöd 
för att du ska kunna betala för din bostad och klara din 
försörjning. 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 behö
ver du vara 66 år eller äldre. Är du född senare kommer 
andra åldrar gälla för dig*. 

Två steg för att ansöka 
1. Har du rätt till någon pension? 
Du som har rätt till allmän pension men inte har ansökt 
om denna behöver göra det samtidigt som du ansöker om 
äldreförsörjningsstöd. 

Du som redan har allmän pension kan ansöka om äldreför
sörjningsstöd direkt. 

Du som inte har rätt till någon allmän pension kan ansöka 
om äldreförsörjningsstöd direkt. 

2. Gör din ansökan om äldreförsörjningsstöd 
Enklast ansöker du på pensionsmyndigheten.se/ansokafs 
med e-legitimation såsom BankID. 

Du kan också ladda ned en blankett från vår  
webbplats. Ansökan om äldreförsörjningsstöd  
och bostadstillägg görs på samma blankett. 

Du kan även beställa en blankett från kundservice på 
0771-776 776. 

Det går också att besöka ett av våra servicekontor och 
få hjälp med ansökan via webben eller blankett. 

Fyll i alla uppgifer på ansökan noga för ett snabbare 
beslut. Här får du hjälp att fylla i rätt:  
pensionsmyndigheten.se/blanketthjalp 

Anhörig kan ansöka åt dig i vissa fall 
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. 
Läs mer på pensionsmyndigheten.se/ansokbt 

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

Om du beviljas äldreförsörjningsstöd får du utbetalning  
en gång per månad. Om du har allmän pension betalas  
äldreförsörjningsstödet ut samtidigt som pensionen. 
Äldreförsörjningsstödet är skattefritt. 

Äldreförsörjningsstöd beviljas för ett år i taget och du 
får en påminnelse från oss en månad innan du behöver 
ansöka på nytt. 

Andra språk 
Om du behöver få hjälp och information på något annat 
språk är du välkommen att kontakta vår kundservice. 

* För mer information, gå in på www.pensionsmyndigheten.se och sök på  
pensionsålder och riktålder. 
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Om du inte har någon 
pension alls eller en låg 
pension finns äldre
försörjningsstödet för att 
du ska kunna betala för 
din bostad och klara din 
försörjning. 

Om du behöver hjälp med 
att ansöka eller vill veta 
mer är du välkommen att 
kontakta oss! 

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

www.pensionsmyndigheten.se
www.pensionsmyndigheten.se
https://www.pensionsmyndigheten.se/blanketthjalp
https://www.pensionsmyndigheten.se/for-pensionarer/ekonomiskt-stod/sa-fungerar-bostadstillagg.step.ansok-om-bostadstillagg
https://www.pensionsmyndigheten.se/for-pensionarer/ekonomiskt-stod/sa-fungerar-bostadstillagg.step.ansok-om-bostadstillagg
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