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Faktablad 
Uppdaterad: 2016-12-20

Bostadsbidrag
 – barnfamiljer

Barnfamiljer med låga inkomster kan få bostadsbidrag. Hur mycket du kan få beror 
på dina inkomster, dina boende kostnader, bostadens storlek och hur många barn du 
har. Du söker bidrag utifrån vilka inkomster du tror att du kommer att ha under året. 
Får du högre inkomster än du beräknat kan du få betala tillbaka pengar, får du lägre 
inkomster kan du få mer bidrag i efterskott.

I det här faktabladet beskrivs först reglerna för 
bostadsbidrag. Sedan följer tabeller för att  hjälpa 
dig att räkna ut om du har rätt till bostads bidrag, 
och i så fall hur mycket. Du kan gå direkt till tabell
erna för preliminärt bostads bidrag för att få veta 
ungefär hur stort bidrag du kan få. Men tänk på 
att den bidrags grundande bostadskostnaden, den 
bostadskostnad som du får räkna med när du söker 
bidrag, inte alltid är densamma som din verkliga 
bostadskostnad.

Vilka barnfamiljer 
kan få bostadsbidrag?
Du måste bo och vara folkbokförd på den adress 
som du söker bidrag för. I vissa fall kan man dock 
göra undantag från folkbokföringskravet. Du kan 
få bostadsbidrag oavsett om du äger bostaden eller 
hyr den.

Du räknas som barnfamilj om du har barn som bor 
hos dig eller som bor hos dig ibland. Ditt barn får 
räknas med i hushållet tills han eller hon  fyller 18 år, 
eller är över 18 år och får studiehjälp eller förlängt 
barnbidrag. Barn som studerar på gymnasie nivå 
får studiehjälp och barn över 16 år som  studer ar 
på grundskolenivå eller i särskola får förlängt 
barnbidrag.

Hur mycket bidrag du kan få beror på:

 • hur många personer som bor i hushållet, 
 bostadskostnad och bostadsyta, inkomst  
och förmögenhet

 • om barnet bor mest hos dig, växelvis hos dig och 
den andra föräldern eller mest hos den andra 
föräldern

 • var barnet är folkbokfört

 • vem som har vårdnaden om barnet.

Några viktiga gränser
 • Du kan inte få bostadsbidrag om du  betalar 

 mindre än 1 400 kronor i månaden för din bostad.

 • Du kan inte heller få bostadsbidrag om du eller 
din maka, make eller sambo tillsammans har 
en inkomst som är högre än 436 000  kronor 
om året.

 • Bidraget minskas om du som är ensam stående 
har en årsinkomst högre än 127 000 kronor.  
För gifta och sambor är gränsen 63 500 kronor var.

 • Du har inte rätt till bidrag om vi beräknar 
ditt bostadsbidrag till mindre än 100 kronor 
per månad.

 • Du som bara har tidvis boende barn kan bara 
få bostadsbidrag om du bor i en bostad som är 
större än 40 kvadratmeter och har minst två  
rum och kök.
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Uppdaterad: 2016-12-20 Försäkringskassan

Preliminärt och slutligt bidrag
Bostadsbidraget som du får är ett preliminärt 
bidrag. Det betyder att vi beräknar det med hjälp 
av uppgifterna som du lämnar, men ditt slutliga 
bidrag bestäms i efterhand när taxeringen är klar 
för det kalenderår som du fick bidrag under. Om 
det då visar sig att du hade lägre inkomster än du 
räknade med, kan du få bidrag i efterskott i form 
av en tilläggsutbetalning. Hade du tvärtom högre 
 inkomster än du räknade med, kan du bli skyldig att 
betala tillbaka pengar. Det lägsta beloppet som vi 
 betalar ut i efterskott eller du måste betala tillbaka 
är 1 200 kronor.

Exempel
Slutet av 2016: Du beviljas bostadsbidrag från och 
med januari till och med december 2017. 

Slutet av 2018: Försäkringskassan får uppgifter från 
Skatteverket om dina inkomster under 2017. 

Januari 2019: Om du ska betala tillbaka pengar får 
du ett brev från Försäkringskassan som talar om 
vilka uppgifter Skatteverket har lämnat, och vad det 
slutliga bidraget beräknats till. 

Februari 2019: Du som har fått rätt preliminärt 
bostadsbidrag eller som ska få en tilläggsutbetal-
ning får besked om slutligt bostadsbidrag. 

Mars 2019: Du som ska betala tillbaka bidrag får 
besked om slutligt bostadsbidrag. 

Om du har fått mer än 2 500 kronor för mycket 
i preliminärt bidrag under ett kalenderår måste 
du betala en avgift. Avgiftens storlek beror på hur 
mycket du ska betala tillbaka och aktuellt ränteläge.

Bostadsbidraget beräknas per kalenderår, inte per 
månad. Det betyder att alla inkomster som du har 
under ett kalenderår påverkar bostadsbidraget, och 
att inkomsten anses lika fördelad på varje månad. 
Det gäller oavsett om du får bostadsbidrag varje 
månad eller bara några månader under året.

Du kan betala i förskott 
för att slippa avgift
Om du själv upptäcker eller får veta av Försäkrings
kassan att du har fått för mycket preliminärt 
bostadsbidrag, kan du betala tillbaka det innan  
det slutliga bidraget fastställs. Kontakta i så fall 
Försäkringskassan. Betalar du tillbaka vad som har 

betalats ut för mycket senast den 30 september året 
efter det år som du har fått bidrag behöver du inte 
betala någon avgift.

Anmäl alltid förändringar!
Eftersom du kan bli skyldig att betala tillbaka 
pengar om du fått för mycket i bostadsbidrag är det 
viktigt att du omgående anmäler alla förändringar 
som kan leda till att du får lägre bostadsbidrag.

Det gäller till exempel om

 • din inkomst eller förmögenhet ökar

 • du säljer en bostad eller värdepapper och  
får en kapitalvinst

 • ett barns förmögenhet ökar eller barnet  
får en kapitalvinst

 • du flyttar från bostaden

 • ett barn flyttar från bostaden

 • ett barn över 18 år inte längre får studiehjälp  
eller förlängt barnbidrag

 • någon flyttar ihop med dig

 • någon annan flyttar in i din bostad

 • du börjar arbeta eller får pension utomlands.

Hur anmäler jag förändringar?
Det finns en särskild ändringsblankett som 
heter Bostadsbidrag – ändrade uppgifter. Den kan 
du använda till exempel om din hyra höjs eller 
inkomst erna ändras.

Exempel
Du har fått bostadsbidrag beviljat för tiden  januari 
till och med december. Din hyresvärd  meddelar 
att hyran kommer att höjas med 350 kronor från 
den 1 juli. Du lämnar in en ändringsanmälan till 
 Försäkringskassan den 25 juni med uppgift om 
högre hyra från och med 1 juli. Försäkringskassan 
ändrar ditt bostadsbidrag för tiden juli–december. 
Därefter måste du lämna in en ny ansöknings- 
blankett för bostadsbidrag.

Ditt preliminära bidrag kan minskas
Om du får en inkomstökning kan du anmäla det till 
Försäkringskassan per telefon. En inkomstökning 
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innebär att bidraget minskas de återstående månad
erna av kalenderåret. Inkomstökningen kan också 
leda till att bidraget försvinner helt.

Exempel
Du har fått 700 kronor per månad i bostads-
bidrag sedan januari. Du anmäler högre inkomst 
till Försäkringskassan i början av augusti. Den 
 högre inkomsten innebär att du bara skulle ha fått 
400 kronor per månad i bidrag. Men du har fått 
700 kronor under 7 månader = 4 900 kronor. Ditt 
bidrag har räknats om till 400 kr x 12  månader = 
4 800 kronor. Eftersom du redan har fått 4 900 
 kronor minskas bidraget till 0 kronor under månad-
erna augusti–december.

När kan jag få bostadsbidrag?
Bidrag kan beviljas tidigast från och med den månad 
din ansökan kommer till Försäkrings kassan och 
betalas ut för längst tolv  månader i taget. Där efter 
måste du lämna in en ny  ansökan.

Du kan få bostadsbidrag

 • från och med månaden efter den månad som  
din rätt till bidrag börjar

 • till och med den månad då din rätt till 
bidrag upphör.

Det betyder att om din rätt till bidrag börjar den 
andra eller senare i månaden får du bostadsbidrag 
först nästa månad. Om du har rätt till bidrag den 
första i en månad, får du däremot bostadsbidrag 
samma månad. Upphör din rätt till bidrag den första 
i en månad får du inte längre bidrag den månaden.

Exempel
Ni får ert första barn den 16 juli. Ni lämnar in  ansökan 
om bostadsbidrag till Försäkringskassan samma 
månad. Då kan ni få bidrag från och med augusti.

Sedan flyttar ni från bostaden den 1 december.  
Då får ni inget bidrag för den bostaden i december.

När betalas bostadsbidraget ut?
Du får bostadsbidraget den 27 i månaden och det 
gäller för samma månad. Om du till exempel får 
bidrag den 27 april gäller det för april månad.

Är utbetalningsdagen en lördag, söndag, allmän 
helgdag eller midsommarafton betalas bidraget  
ut vardagen närmast före.

Hur söker jag bostadsbidrag?
Om du söker ensam söker du enklast via Mina sidor 
på forsakringskassan.se

Om ni är två som söker behöver ni fylla i en 
 blankett. Blanketten går att ladda ner från vår 
webbplats forsakringskassan.se. Ni kan också 
beställa blanketten på telefon 020524 524.

Mer information
Faktablad är inte lagtext i ämnet. Det finns andra 
fakta blad som också handlar om bostadsbidrag:

 • Bostadsbidrag till unga utan barn.

 • Bostadsbidrag – information om bostads kostnad 
och inkomst.

Du hittar allt informationsmaterial hos 
Försäk ringskassan och på vår webbplats 
www.forsakringskassan.se. 

På www.forsakringskassan.se kan du också  enkelt 
och snabbt sköta en del ärenden med hjälp av våra 
självbetjäningstjänster. 

På vår telefon för självbetjäning 020524 524  
kan du beställa intyg, blanketter och broschyrer.  
Du kan också göra vissa anmälningar.

Tabeller och exempel
Det är alltså dina inkomster, dina bostadskostnader, 
bostadens storlek, hur många barn du har och var 
barnen bor som avgör om du har rätt till bostads
bidrag och hur mycket du i så fall kan få.

Högsta bidragsgrundande inkomst
De här två tabellerna visar den högsta inkomst du 
eller din maka, make eller sambo kan ha för att ha 
rätt till bostadsbidrag. Den inkomst som Försäk
ringskassan tar hänsyn till när vi beräknar bidraget 
 kallas bidragsgrundande inkomst. Normalt är det 
helt enkelt vad du tjänar före skatt, men det finns en 
del speciella regler för till exempel vilka avdrag du 
får göra.



F
K

 2
0

0
-4

0
6

2-
D

4/5
Faktablad: Bostadsbidrag 
Uppdaterad: 2016-12-20 Försäkringskassan

Tabell 1 gäller för ensamstående och gifta par eller 
sambor som båda har en inkomst som är högre än 
58 500 kronor om året. Det är er samman lagda 
inkomst som räknas och vilka andra inkomster som 
är bidragsgrundande.

Tabell 1

Om du har
är den högsta bidragsgrundande 
inkomsten per år

ett barn 328 000 kronor

två barn 376 000 kronor

tre barn 436 000 kronor

Tabell 2 gäller för gifta par och sambor där 
båda eller en av er har en inkomst som är högst 
63 500 kronor om året. Här ska ni bara räkna 
med inkomsten för den av er som har den högsta 
inkomsten.

Tabell 2 

Om du har
är den högsta bidragsgrundande 
inkomsten per år

ett barn 264 500 kronor

två barn 312 500 kronor

tre barn 372 500 kronor

Så minskas bidraget 
när du tjänar över gränsen
Om du tjänar under gränserna i tabell 1 eller 2 
men mer än 127 000 kronor om året (för  makar 
63 500 kronor vardera) minskas bidraget med 
20 procent av vad du tjänar utöver 127 000 
 respektive 63 500 kronor.

Exempel ensamstående
Du tjänar 145 000 kronor per år

145 000 – 127 000 = 18 000

20 % x 18 000 = 3 600

Dela 3 600 med 12 = 300

Du får 300 kronor mindre i månaden i bidrag

Bidragsgrundande bostadskostnad
De bostadskostnader du har rätt till bidrag för  kallas 
bidragsgrundande bostadskostnad. Hur hög den 
högsta bidragsgrundande bostadskostnad en är 
beror på hur många barn du har.

Bostadskostnader upp till 1 400 kronor kan du  
inte få bidrag för. 

Det finns ett tak för hur stora bostadskostnader 
som kan vara bidragsgrundande, och det finns ett 
tak för hur stor bostadsyta du kan få bidrag för. Men 
det finns också en garantinivå som gör att du a lltid 
får ersättning för bostadskostnader upp till ett 
visst belopp.

Bostadskostnad
Tabell 3 Högsta bidragsgrundande bostads kostnad

Om du har
är den högsta bidragsgrundande 
bostadskostnaden per månad

ett barn 5 300 kronor

två barn 5 900 kronor

tre barn 6 600 kronor

Bostadsyta
Tabell 4 Största bostadsyta som ger rätt till bidrag 

Om du har
kan du få bidrag för en bostads
yta på (antal kvadratmeter)

ett barn 80

två barn 100

tre barn 120

fyra barn 140

fem eller flera barn 160

Garantinivå
Garantinivån innebär att du alltid får räkna med 
kostnader upp till ett visst belopp när du söker 
bidrag, även om regeln som begränsar bostads ytan 
ger dig en lägre beräknad bostadskostnad än så. 
Men du får förstås aldrig räkna med mer än vad  
du faktiskt har för bostadskostnad.
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Tabell 5  Garantinivå – bostadskostnad du får 
ersättning för oavsett bostadsyta

Om du har är garantinivån

ett barn 3 000 kronor

två barn 3 300 kronor

tre barn 3 600 kronor

fyra barn 3 900 kronor

fem eller flera barn 4 200 kronor

Exempel på hur du kan räkna ut den 
bidrags grundande bostadskostnaden
Karin och Lasse har två barn. De hyr en bostad på 
140 kvadratmeter. Månadshyran är 4 000 kronor. 
Eftersom de bara kan få bidrag för 100 kvadrat-
meter, räknas deras bostadskostnad fram så här:

100 x 4 000 = 2 857 kronor

140

Men eftersom garantinivån för en familj med två barn 
är 3 300 kronor får Karin och Lasse en bidrags -
grundande bostadskostnad på 3 300  kronor per 
månad.

Du hittar mer information om bostadsyta och hur 
bostadskostnader beräknas i faktabladet Bostads
bidrag – bostad och bostadskostnader.

Maximalt bidrag
Hur mycket du maximalt kan få i bidrag beror på om 
du har vårdnaden om barnet, hur många barn du 
har och hur mycket de bor hos dig.

Tabell 6  Maximalt bostadsbidrag när du har 
vårdnaden om barnet, och barnet bor mest 
hos dig och är folkbokfört på din adress

Om du har kan du högst få

ett barn 3 400 kronor

två barn 4 200 kronor

tre eller flera barn 5 200 kronor

Tabell 7  Maximalt bostadsbidrag när barnet eller 
barnen bor hos dig ibland eller inte är 
folkbokförda hos dig (tidvis boende)

Om du har kan du högst få

ett barn 2 200 kronor

två barn 2 600 kronor

tre eller flera barn 3 000 kronor

Om du är inneboende
Bor du inneboende hos någon annan gäller andra 
regler. Du måste ha vårdnaden om barnet, och du 
kan maximalt få:

Tabell 8  Maximalt bostadsbidrag om  
du är inne boende

Om du är inneboende  
och har får du maximalt

ett barn 1 500 kronor

två barn 2 000 kronor

tre eller flera barn 2 600 kronor


