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Positivt med beslut om bostadstillägg tillsvidare 

Övergången från tidsbegränsade beslut till tillsvidarebeslut när det gäller 

bostadstillägg har varit positiv. Hundratusentals pensionärer slipper nu 

söka om sitt bostadstillägg varje år och övergången har också inneburit 

att Pensionsmyndigheten kunnat handlägga ärendena snabbare, utan att 

kvaliteten försämrats. Det skriver Pensionsmyndigheten i en rapport som i 

dag lämnas till regeringen.  

Från den 1 november 2012 ändrades laget så att bostadstillägg för pensionärer kan 

beviljas utan tidsbegränsning i stället för som tidigare endast under en begränsad 

period, i regel ett år.  

– Enligt vår bedömning har övergången från tidsbegränsat bostadstillägg för 

pensionärer till beslut tillsvidare varit övervägande positiv och bidragit till att 

handläggningen sker snabbare utan att kvaliteten och besluten i de enskilda ärendena 

har försämrats, säger Richard Wirenius, försäkringsspecialist. 

– Framförallt slipper nu hundratusentals av landets pensionärer med lägst inkomst 

söka om sitt bostadstillägg varje år, om de inte får ändrade uppgifter. Omräkningen av 

tjänstepension sker automatiskt i samarbete med de stora tjänstepensionsbolagen. 

Pensionsmyndigheten började i juni 2012 kvalitetssäkra de uppgifter som ligger till 

grund för beräkningen av bostadstillägg och under november kvalitetsgranskades ett 

antal ärenden. Sedan beslöt Pensionsmyndigheten att i samband med årsomräkningen 

omvandla en stor mängd tidsbegränsade beslut till tillsvidare beslut utan ett särskilt 

ansökningsförfarande. Under 2013 har systematiska efterkontroller påbörjats.  

Totalt omfattade årsomräkningen 252 000 ärenden. Av dessa omvandlades 187 000 

automatiskt till tillsvidarebeslut medan 12 000 ärenden fick tillsvidarebeslut efter en 

ansökan. Efter årsomräkningen har fortfarande 53 000 ärenden ett tidsbegränsat beslut, 

som kommer att omvandlas till tillsvidarebeslut när en ny ansökan kommer in. 

Rapporten bifogas och kan läsas här: 

www.pensionsmyndigheten.se/SvarPaRegeringsuppdrag.html  
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