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Kommunvisa statistiktabeller över pensionstagare med 
bostadstillägg (BTP) 
Det kommunala bostadstillägget till pensionärer (KBT) och särskilda kom-
munala bostadstillägget till pensionärer (SKBT) ersattes från och med januari 
1995 med: 

• Det statliga bostadstillägget till pensionärer (BTP). 

• Det särskilda bostadstillägget till pensionärer (SBTP). 

• Det kommunala kompletterande bostadstillägget till pensionärer (KKB). 

(Från 1 juli 1995 gäller ytterligare andra regler bl. a. beträffande inkomst-
prövningen.) 

Riksförsäkringsverket (RFV) har under tidigare år tillställt kommunerna 
statistiktabeller där varje kommun fått ”sitt” pensionstagarbestånd redovisat 
i ett antal tabeller. Från RFV:s sida har man nu meddelat att man inte längre 
är benägen att tillhandahålla denna service. 

Svenska Kommunförbundet har därför övertagit det kommunspecifika 
tabellmaterialet, och kan därför erbjuda kommunerna att även för 1995 
(gäller maj månads förhållanden) få tabeller för sin egen kommun. Tre 
tabelltyper ingår i statistikpaketet enligt nedanstående: 

Tabell 1 innehåller uppgifter om antalet pensionärer med BTP, SKBT och 
KKB fördelade efter pensionstyp, kön och ålder. 
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Tabell 2 innehåller uppgifter om antalet pensionärer med BTP fördelade 
efter civilstånd i pensionshänseende, bruttobostadskostnad per år och 
utgående belopp per år fördelat på BTP, SBTP och KKB. 

Tabell 3 innehåller uppgifter om antalet pensionärer med BTP fördelade 
efter pensionsmässigt civilstånd, bruttobostadskostnad och inkomstavdrag. 

För att delvis täcka våra kostnader med systemuppläggning och administra-
tion tar vi ut en avgift på 200 kr (moms tillkommer) per statistikpaket. Vi kan 
även bifoga en diskett med materialet (EXCEL-fil, ange då vilken version 
som önskas). Priset är då 250 kr (moms tillkommer). 

Du kan faxa Din beställning till Utredningssektionen, fax 08-640 4163. 

Du kan också ringa, kontaktpersoner i detta ärende är: 

Rolf Ström:  08-772 44 83 eller, 

Carl-Göran Sjögren: 08-772 44 62 
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