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VER 2021-3

Jämförelsetabeller
I denna bilaga redovisas en jämförelse med de prognoser som lämnades till
regeringen i oktober 2020.
Underlag från Konjunkturinstitutet har använts till prognoserna till
budgetunderlaget. Andra förändringar redovisas under respektive anslag.

11.1:1

Garantipension till ålderspension

I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades
till regeringen i oktober 2020.
Prognosjämförelse.

Beloppen anges i 1000-tal kronor

Föregående prognos
Överföring till/från andra
anslag
Ändrade makroekonomiska
antaganden
Volym- och
strukturförändringar
Ny regeländring
Övrigt
Ny prognos
Differens i 1000-tal kronor
Differens i procent

2020
14 393 600

2021
13 998 100

2022
13 639 700

2023
13 701 200

2024
13 833 800

–197 000

–671 000

–593 100

–7 713

+43 700

+69 600

+79 700

+38 700

14 385 887

14 041 800

13 512 300

13 109 900

13 279 400

–7 713

+43 700

–127 400

–591 300

–554 400

–0,1

+0,3

–0,9

–4,3

–4,0

Ändrade makroekonomiska antaganden
Utgifterna för garantipension påverkas främst av prisbasbeloppet men
indirekt även av inkomstindex/balansindex (ju lägre
inkomstindex/balansindex desto högre garantipensioner).
Prognosen för prisbasbeloppet är sänkt för åren 2022–2024 jämfört med
prognosen i föregående anslagsuppföljning. Det har haft en sänkande effekt
på utgiftsprognosen för dessa år.
Prognosen för inkomstindex är höjd för åren 2022–2024 jämfört med
prognosen i föregående anslagsuppföljning. Det har haft en sänkande effekt
för utgiftsprognosen för garantipension dessa år.
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Volym- och strukturförändringar
Antalet förmånstagare för år 2020 beräknas bli lägre jämfört med prognosen
i föregående anslagsuppföljning.
Medelbeloppet för åren 2021–2024 har justerats upp jämfört med
föregående anslagsuppföljning. Medelbeloppet för december 2020 blev
högre jämfört med tidigare prognos och det beräknas leda till något högre
utgifter för kommande år.
De retroaktiva utgifterna för år 2020 blev högre än tidigare prognos. De
retroaktiva utgifterna för åren 2021–2024 har av den anledningen justerats
upp jämfört med föregående prognos.
I januari 2021 är det något mer än hälften av de berörda som har fått en
omräkning av sin garantipension som en följd av EU-domen. Utgiften för de
bosatta i Sverige, som följd av omräkningarna, bedömer vi bli ungefär
oförändrat jämfört med den tidigare tillämpningen. En del individer får mer
och en del mindre i belopp. I den tidigare prognosen bedömdes utgifterna
för garantipension för de bosatta i Sverige öka något. Utgiftsprognosen har
av den anledningen sänkts jämfört med föregående anslagsuppföljning.
En justering har gjorts i prognosmodellen för hur indexeringen påverkar
antalet pensionärer med garantipension. Det får till följd att utgiften blir
känsligare för förändringar i indexeringen.
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11.1:2

Efterlevandepensioner till vuxna

I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades
till regeringen i oktober 2020.
Prognosjämförelse.

Beloppen anges i 1000-tal kronor
2020

Föregående prognos

9 966 200

2021

2022

2023

2024

9 342 500

8 626 700

8 138 700

7 630 300

+600

+42 200

+62 100

+52 100

−73

+22 900

+45 900

+61 200

+87 700

9 966 127

9 366 000

8 714 800

8 262 000

7 770 100

–73
–0,0

+23 500
+0,3

+88 100
+1,0

+123 300
+1,5

+139 800
+1,8

Överföring till/från andra
anslag
Ändrade makroekonomiska
antaganden
Volym- och
strukturförändringar
Ny regeländring
Övrigt
Ny prognos
Differens i 1000-tal kronor
Differens i procent

Ändrade makroekonomiska antaganden
De inkomstgrundade efterlevandepensionerna påverkas av inkomstindex.
Garantipensionerna påverkas främst av prisbasbeloppet men indirekt också
av inkomstindex (ju högre inkomstindex desto lägre garantipensioner).
Inkomstindex har störst inverkan på utgiftsprognosen. För prognosen av
omställningspension används också en sammanvägning av timlöneökningen
över flera år.
Inkomstindex har höjts med 0,5 procent för 2022 samt med 0,8 och 0,7
procent för 2023 respektive 2024. Detta ökar de totala utgifterna med
ungefär lika mycket som ökningen av inkomstindex för dessa år.
Timlöneökningen har höjts något litet för 2019 och relativt kraftigt med 0,5
och 0,7 procentenheter för 2020 och 2021. Timlönen har sänkts med mellan
0,1 och 0,4 procentenheter per år för 2022–2024. Detta har främst haft en
höjande effekt på utgifterna för omställningspension.
Prisbasbeloppet har sänkts med 200 kronor för 2022 och med 400 kronor
vardera för 2023 och 2024. Detta minskar kostnaderna för
garantipensionerna med 800 000 för 2022 och med 1,5 miljoner vardera för
2023 och 2024.
Volym- och strukturförändringar
De totala utgifterna för 2020 ligger helt i linje med prognosen som lämnades
i oktober. Utgifterna för änkepension blev drygt 8 miljoner kronor högre än
prognosticerat, men detta vägdes upp av lägre utgifter för
omställningspension.
Det var något färre änkepensionärer i december 2020 men den
genomsnittliga utbetalningen var något högre än vad vi tidigare
prognosticerat. Prognosen antar därför omkring samma antal änkepensioner
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som tidigare men att den genomsnittliga utbetalningen kommer att vara
något högre. Detta ökar utgifterna för änkepensionen med 15, 34, 55 och 81
miljoner för åren 2021 till 2024. Utgifterna för samtliga garantipensioner
har höjts med sammantaget 10 miljoner per år över hela prognoshorisonten
till följd av att antal förmånstagare och genomsnittligt belopp har höjts i
prognosen.
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11.1:3

Bostadstillägg till pensionärer

I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades
till regeringen i oktober 2020.
Prognosjämförelse.

Beloppen anges i 1000-tal kronor
2020

2021

2022

2023

2024

10 392 200

10 305 400

10 604 700

10 704 500

10 654 300

+997

–5 300

–156 300

–194 400

–186 700

+20 873

+35 000

–6 900

–25 600

+138 900

10 414 070

10 335 100

10 441 500

10 484 500

10 606 500

Differens i 1000-tal
kronor

+21 870

+29 700

–163 200

–220 000

–47 800

Differens i procent

+0,2

+0,3

–1,5

–2,1

–0,4

Föregående prognos
Överföring till/från
andra anslag
Ändrade
makroekonomiska
antaganden
Volym- och
strukturförändringar
Ny regeländring
Övrigt
Ny prognos

Ändrade makroekonomiska antaganden
Utgifterna för bostadstillägg påverkas av inkomstindex/balansindex,
prisbasbelopp och boendekostnadsutvecklingen.
Konjunkturinstitutets prognos för förändring av boendekostnadsindex avseende bostads- och hyresrätter är sänkt för 2021 jämfört med prognosen i
föregående anslagsuppföljning vilket minskar utgifterna för 2021. För år
2022 är prognosen för förändring av boendekostnadsindex avseende
bostads- och hyresrätter sänkt jämfört med prognosen i föregående
anslagsuppföljning. Det minskar prognosen för utgifterna för åren 2022–
2024.
Prognosen för inkomstindex har höjts för åren 2022–2024 jämfört med
prognosen i föregående anslagsuppföljning. Prognosen för den inkomst som
tas upp vid beräkningen av BTP har av det skälet höjts för åren 2022–2024.
Detta har haft en sänkande effekt på utgiftsprognosen för bostadstillägg för
åren 2022–2024.
Volym- och strukturförändringar
Utgifterna för de senaste månaderna har varit relativt höga när
Pensionsmyndigheten har avslutat många ärenden. De retroaktiva utgifterna
har blivit högre än tidigare prognos. Även för år 2021 har prognosen för de
retroaktiva utgifterna höjts jämfört med föregående prognos. Antalet
förmånstagare för 2024 har justerats upp något. Utgiftsprognosen för 2024
har därför justerats upp jämfört med föregående prognos.
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1.1:4

Äldreförsörjningsstöd

I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades
till regeringen i oktober 2020.
Prognosjämförelse.

Beloppen anges i 1000-tal kronor

Föregående prognos
Överföring till/från andra
anslag
Ändrade makroekonomiska
antaganden
Volym- och
strukturförändringar
Ny regeländring
Övrigt
Ny prognos
Differens i 1000-tal kronor
Differens i procent

2020
1 175 500

2021
1 176 300

2022
1 218 300

2023
1 261 600

2024
1 306 100

+69

–400

–8 700

–10 600

–10 900

+4 580

–6 700

–22 000

–29 500

–37 400

1 180 149

1 169 200

1 187 600

1 221 500

1 257 800

+4 649
+0,4

–7 100
–0,6

–30 700
–2,5

–40 100
–3,2

–48 300
–3,7

Ändrade makroekonomiska antaganden
Prognosen för prisbasbeloppet har sänkts för åren 2022–2024 jämfört med
prognosen i föregående anslagsuppföljning. Eftersom skälig levnadsnivå är
knuten till prisbasbeloppet har denna förändring haft en sänkande effekt på
utgiftsprognosen för dessa år.
Konjunkturinstitutets prognos för förändring av boendekostnadsindex
avseende bostads- och hyresrätter är sänkt för åren 2021 och 2022 jämfört
med prognosen i föregående anslagsuppföljning. Det har haft en sänkande
effekt på utgiftsprognosen för åren 2021–2024. För år 2020 är prognosen för
förändring av boendekostnadsindex avseende bostads- och hyresrätter höjd
jämfört med prognosen i föregående anslagsuppföljning.
Volym- och strukturförändringar
Antalet förmånstagare med höga belopp har sänkts jämfört med föregående
anslagsuppföljning. Utgiftsprognosen för åren 2021–2024 har av den
anledningen sänkts jämfört med föregående anslagsuppföljning. För år 2020
blev utfall högre än tidigare prognos. De retroaktiva utgifterna blev högre än
tidigare prognos.
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1.1:5

Inkomstpensionstillägg

I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades
till regeringen i oktober 2020.
Prognosjämförelse.

Beloppen anges i 1000-tal kronor
2020

2021
2 040 000

2022
6 191 000

2023
6 289 000

2024
6 381 000

-10 000

-61 000

-91 000

-119 000

Föregående prognos
Överföring till/från andra
anslag
Volym- och
strukturförändringar
Ny regeländring
Övrigt
Ny prognos

0

0

2 030 000

6 130 000

6 198 000

6 262 000

Differens i 1000-tal kronor
Differens i procent

0
0

-10 000
-0,5

-61 000
-1,0

-91 000
-1,4

-119 000
-1,9

Volym- och strukturförändringar
Utgifterna minskar till följd av att prognosen antar färre ålderspensionärer
över hela prognoshorisonten. Prognosen antar också att medelbeloppet
kommer att vara något lägre jämfört med föregående prognos.
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12.1:5

Barnpension och efterlevandestöd

I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades
till regeringen i oktober 2020.
Prognosjämförelse.

Beloppen anges i 1000-tal kronor

Föregående prognos

2020
1 033 500

2021
1 032 500

Överföring till/från andra
anslag
Ändrade makroekonomiska
antaganden
Volym- och
strukturförändringar
Ny regeländring

2022
1 049 700

2023
1 087 100

2024
1 120 700

+3 000

+4 600

+4 300

+676

–6 700

–10 600

–15 600

–20 000

1 034 176

1 025 800

1 042 100

1 076 100

1 105 000

+676
+0,1

–6 700
–0,6

–7 600
–0,7

–11 000
–1,0

–15 700
–1,4

Övrigt
Ny prognos
Differens i 1000-tal kronor
Differens i procent

Ändrade makroekonomiska antaganden
Prognosen för inkomstindex har höjts för åren 2022–2024. Prognosen för
prisbasbeloppet har sänkts för åren 2022–2024.
Volym- och strukturförändringar
Prognosen är sänkt för åren 2021–2024 jämfört med föregående
anslagsuppföljning beroende på att antalet förmånstagare samt medelbelopp
beräknas bli lägre.
För år 2020 har de retroaktiva utgifterna höjts något jämfört med föregående
prognos.
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12.1:7

Pensionsrätt för barnår

I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades
till regeringen i oktober 2020.
Prognosjämförelse.

Beloppen anges i 1000-tal kronor
2022

Föregående prognosbelopp
Överföring till/från andra anslag
Ändrade makroekonomiska
antaganden
Volym- och strukturförändringar
Ny regel
Ändrat regleringsbelopp
avseende tre år tidigare

2023

2024

8 345 700

8 717 200

8 716 700

139 900

141 000

123 000

17 900

16 300

24 900

196 700

94 600

178 800

8 700 200
354 500
4,2

8 696 100
251 900
2,9

9 043 400
326 700
3,7

Differens mot förslag i
budgetpropositionen
Ny prognos
Differens i 1000-tal kronor
Differens i procent

Ändrade makroekonomiska antaganden
Prognosen är höjd jämfört med oktoberprognosen på grund av höjd prognos
för inkomstbasbelopp.
Volym- och strukturförändringar
Prognosen är höjd jämfört med föregående anslagsuppföljning beroende på
utfallsstatistik för 2019 (intjänande) gällande antal och medelbelopp enligt
de tre olika beräkningsalternativen. Andelarna och därmed antalet personer
enligt de tre olika beräkningsalternativen har skattats om i prognosen
beroende på den nya statistiken. Prognosen av andelen personer med
alternativ ett är höjd jämfört med tidigare prognos. Alternativ två och tre är
minskad jämfört med tidigare prognos. Medelbeloppen för de olika
beräkningsalternativen skiljer sig något mellan varandra, och denna
förändring av andelar leder till ett högre medelbelopp på totalen.
Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare
Det prognostiserade regleringsbeloppet för år 2022 som avser 2019 har höjts
med 197 miljoner jämfört med oktoberprognosen. Det beror främst på att
utfallet av antalet berättigade personer blev större än vad tidigare prognos
angav. Regleringsbeloppen för 2023–2024 är även de höjda vilket beror på
ändrade makroekonomiska antaganden samt volym- och
strukturförändringar som nämnts ovan.
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Ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten
I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades
till regeringen i oktober 2020.
Prognosjämförelse.

Beloppen anges i 1000-tal kronor
2020

Föregående prognos
Varav utgifter under
utgiftstaket

2021

Förändring av överföringar
till EG
Förändring av
administrationskostnader
Ny prognos utgifter
under utgiftstaket
Förändrad prognos för
premiepensioner
Ny prognos
Differens i 1000-tal kronor
Differens i procent

2023

2024

344 453 000 353 741 000 361 034 000 376 561 000 391 584 000
329 386 000 336 441 000 340 826 000 353 183 000 364 750 000

Ändrade makroekonomiska
antaganden
Volym- och
strukturförändringar
Ny regeländring

2022

-65 000

+1 702 000

+2 817 000

+2 607 000

-734 000

-840 000

-974 000

-1 042 000

-120 000

-125 000

-133 000

-144 000

+600
+43 000

329 364 600 335 587 000 341 563 000 354 893 000 366 171 000
-50 600

+569 000

+636 000

+752 000

+931 000

344 381 000 353 456 000 362 407 000 379 023 000 393 936 000
-72 000

-285 000

+1 373 000

+2 462 000

+2 352 000

-0,0

-0,1

+0,4

+0,7

+0,6

Ändrade makroekonomiska antaganden
Denna post avser makroekonomisk påverkan på utgifter för inkomstpension
och tilläggspension. Makroekonomisk påverkan utgörs av förändringar i
inkomstindex och balansindex. Förändringar i inflation och timlöneökning
kan påverka utgifterna för administrationskostnader.
Prognosen av inkomstindex har höjts med 0,5 procent för 2022 samt med
0,8 och 0,7 procent för 2023 respektive 2024. Detta har höjt utgifterna i
motsvarande utsträckning.
Volym- och strukturförändringar
Denna post avser förändringar av antal pensionärer, storleken på utbetalda
belopp och påverkan av retroaktiva utbetalningar för inkomst- och
tilläggspension.
Utgifterna för 2020 blev 65 miljoner mindre än prognosen som lämnades i
oktober. Detta förklaras huvudsakligen av att dödstalen ökade kraftigt igen i
slutet av året. Omkring 1 500 färre pensionärer med inkomstpension
och/eller tilläggspension fick utbetalningar i december än beräknat. Även
2021 beräknas uppmäta högre än genomsnittliga dödstal.
Vidare så har antagandet kring vilken takt som pensionärer förväntas börja
gå i pension sänkts. Prognosen över antalet nyblivna blivna pensionärer för
2021 har sänkts från 121 000 ner till drygt 119 000.
Sammantaget så har prognosen av antalet pensionärer för december 2021
sänkts med drygt 6 000 och för december 2024 med knappt 9 000.
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Förändring av överföringar till EG
Utfallet för 2020 kom att bli något högre än prognosticerat.
Förändring av administrationskostnader
Utgifterna för 2020 blev något lägre än vad vi tidigare prognosticerat.
Baserat på utfallet för 2020 så har så har prognosen justerats ned något över
hela prognoshorisonten. Skälet till detta är att den delpost som medförde
ökade utgifter – kostnaderna för prestationsbaserade avgifter – avvek i
större utsträckning än vad vi förväntar oss att den kommer att göra i
framtiden.
Timlöneökningen höjdes för 2020 och 2021 och inflationen höjdes över hela
prognoshorisonten vilket hade en höjande effekt på utgifterna med mellan 6
och 20 miljoner per år.
Förändrad prognos för premiepensioner
Utgifterna för 2020 blev drygt 51 miljoner kronor mindre än vad vi tidigare
prognosticerat, främst på grund av ett betydligt lägre antal pensionärer med
premiepension under 2020. Omräkningen av premiepensionerna för 2021
blev 5 och 3 procentenheter högre än förväntat för pensionärer med
fondsparande respektive traditionellt sparande. Detta medför ökande utgifter
över hela prognoshorisonten, trots att prognosen antar färre pensionärer med
premiepension.
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