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Jämförelsetabeller 

I denna bilaga redovisas en jämförelse med de prognoser som lämnades till 

regeringen i oktober 2021. 

 

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 2021. 

 

Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor 

 2021 2022 2023 2024 2025 

Föregående prognos 14 047 800 13 478 400 13 136 900 13 433 500 13 817 100 

Överföring till/från andra 
anslag 

     

Ändrade makroekonomiska 
antaganden 

  +237 000  –24 000 +15 000 

Volym- och 
strukturförändringar 

–4 065 –14 200 –42 100 –65 200 –80 200 

Ny regeländring      

Övrigt      

Ny prognos  14 043 735 13 464 200 13 331 800 13 344 300 13 751 900 

Differens i 1000-tal kronor –4 065 –14 200 +194 900 –89 200 –65 200 

Differens i procent –0,0 –0,1 +1,5 –0,7 –0,5 

 

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 höjd för år 2023 jämfört med prognosen i 

föregående anslagsuppföljning. Det har haft en höjande effekt på 

utgiftsprognosen för detta år. 

 

Prognosen för inkomstindex är höjd för åren 2023–2024 jämfört med 

prognosen i föregående anslagsuppföljning. Det har haft en sänkande effekt 

för utgiftsprognosen för garantipension dessa år. För år 2025 är prognosen 

för inkomstindex sänkt jämfört med föregående prognos. 
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Volym- och strukturförändringar 

Antalet förmånstagare för år 2021 beräknas bli lägre jämfört med prognosen 

i föregående anslagsuppföljning.  

 

Medelbeloppet för åren 2021–2025 har justerats upp jämfört med 

föregående anslagsuppföljning. Medelbeloppet för december 2021 blev 

högre jämfört med tidigare prognos och det beräknas leda till något högre 

utgifter för kommande år. 

 

De retroaktiva utgifterna för år 2021 blev högre än tidigare prognos. De 

retroaktiva utgifterna för åren 2021–2025 har av den anledningen justerats 

upp jämfört med föregående prognos. 
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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 2021. 

 

Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor  

 2021 2022 2023 2024 2025 

Föregående prognos 
9 350 400 8 912 300 8 436 500 7 927 100 7 427 800 

Överföring till/från andra 
anslag 

     

Ändrade makroekonomiska 
antaganden 

 400 5 300 7 500 -2 200 

Volym- och 
strukturförändringar 

9 452     

Ny regeländring      

Övrigt      

Ny prognos  9 359 852 8 912 700 8 441 800 7 934 600 7 425 600 

Differens i 1000-tal kronor 9 452 400 5 300 7 500 -2 200 

Differens i procent 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 

 

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 0,1 procent för 2023 och med 0,2 procent för 

2023 och sänkts med 0,1 procent 2024. Detta påverkar de totala utgifterna 

med ungefär lika mycket som förändringen av inkomstindex för dessa år. 

 

Ändrade antaganden av timlöneökning och prisbasbelopp har haft en 

mycket begränsad påverkan på prognosen. 

 

Volym- och strukturförändringar 

De totala utgifterna för 2021 ligger i linje med prognosen som lämnades i 

oktober. Antaganden om framtida antal förmånstagare är oförändrat i 

förhållande till föregående prognos. 
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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 2021. 

 

Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor  

 2021 2022 2023 2024 2025 

Föregående prognos 10 585 000 11 593 800 11 548 600 11 743 900 11 856 700 

Överföring till/från 
andra anslag 

     

Ändrade 
makroekonomiska 
antaganden 

 –11 100 –5 900 –20 200 –20 600 

Volym- och 
strukturförändringar 

+10 261 +45 500 +37 200 +24 900 +116 300 

Ny regeländring  +370 700 +907 900 +926 200 +950 900 

Övrigt      

Ny prognos  10 595 261 11 998 900 12 487 800 12 674 800 12 903 300 

Differens i 1000-tal 
kronor 

+10 261 +405 100 +939 200 +930 900 +1 046 600 

Differens i procent +0,1 +3,5 +8,1 +7,9 +8,8 

 

Ändrade makroekonomiska antaganden 

Utgifterna för bostadstillägg påverkas av inkomstindex/balansindex, 

prisbasbelopp och boendekostnadsutvecklingen.  

 

Konjunkturinstitutets prognos för förändring av boendekostnadsindex avse-

ende bostads- och hyresrätter är sänkt för 2022 jämfört med prognosen i 

föregående anslagsuppföljning vilket minskar utgifterna för åren 2022–

2025.  

 

Prognosen för inkomstindex har höjts för åren 2023–2024 jämfört med 

prognosen i föregående anslagsuppföljning. Prognosen för den inkomst som 

tas upp vid beräkningen av BTP har av det skälet höjts för åren 2022–2023. 

Detta har haft en sänkande effekt på utgiftsprognosen för bostadstillägg för 

åren 2022–2023.  

Volym- och strukturförändringar 

Antalet förmånstagare och medelbelopp har höjts jämfört med föregående 

prognos. Antalet förmånstagare för 2025 har justerats upp något. 

Utgiftsprognosen för 2025 har därför justerats upp jämfört med föregående 

prognos. 

 

Ny regeländring 

Bostadstillägget höjs i augusti 2022 med 200 kronor för ensamstående och 

100 kronor för sammanboende. Utgifterna för 2022 beräknas öka med 371 

miljoner kronor och med 908 miljoner kronor för år 2023. 
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1.1:4 Äldreförsörjningsstöd 

I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades 

till regeringen i oktober 2021. 

 

Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor  

 2021 2022 2023 2024 2025 

Föregående prognos 1 201 400 1 258 600 1 288 200 1 323 600 1 358 300 

Överföring till/från andra 
anslag 

     

Ändrade makroekonomiska 
antaganden 

 –400 +4 800 –400 –400 

Volym- och 
strukturförändringar 

+2 660 –14 000 –2 600 +10 200 +23 000 

Ny regeländring  –22 800 –59 100 –64 100 –69 300 

Övrigt      

Ny prognos  1 204 060 1 221 400 1 231 300 1 269 300 1 311 600 

Differens i 1000-tal kronor +2 660 –37 200 –56 900 –54 300 –46 700 

Differens i procent +0,2 –3,0 –4,4 –4,1 –3,4 

 

Ändrade makroekonomiska antaganden 

Prognosen för prisbasbeloppet har höjts för år 2023 jämfört med prognosen i 

föregående anslagsuppföljning. Eftersom skälig levnadsnivå är knuten till 

prisbasbeloppet har denna förändring haft en höjande effekt på 

utgiftsprognosen för dessa år.  

 

Konjunkturinstitutets prognos för förändring av boendekostnadsindex 

avseende bostads- och hyresrätter är sänkt för år 2022 jämfört med 

prognosen i föregående anslagsuppföljning. Det har haft en sänkande effekt 

på utgiftsprognosen för åren 2022–2025.  

Volym- och strukturförändringar 

Antalet förmånstagare har sänkts för 2022–2023 jämfört med föregående 

anslagsuppföljning. För åren 2024–2025 beräknas antalet bli något fler 

jämfört med föregående prognos. Medelbeloppet beräknas bli något högre 

för åren 2022–2025. De retroaktiva utgifterna för 2021 blev högre än 

tidigare prognos. Förändringarna beror på utfall för 2021. 

Ny regel 

Bostadstillägget höjs i augusti 2022 med 200 kronor för ensamstående och 

100 kronor för sammanboende. De som har både äldreförsörjningsstöd och 

bostadstillägg får sänkt äldreförsörjningsstöd när bostadstillägget höjs. 

Utgifterna för äldreförsörjningsstöd för 2022 beräknas minska med 23 

miljoner kronor och med 59 miljoner kronor för år 2023. 
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1.1:5 Inkomstpensionstillägg 

I tabellen nedan görs en jämförelse med föregående prognos som lämnades 

till regeringen i oktober 2021. 

 

Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor  

 2021 2022 2023 2024 2025 

Föregående prognos 2 044 000 6 118 000 6 177 000 6 230 000 6 283 000 

Överföring till/från andra 
anslag 

     

Volym- och 
strukturförändringar 

-9 000 +17 000 -19 000 -55 000 -94 000 

Ny regeländring      

Övrigt      

Ny prognos  2 035 000 6 135 000 6 158 000 6 175 000 6 189 000 

Differens i 1000-tal kronor -9 000 +17 000 -19 000 -55 000 -94 000 

Differens i procent -0,4% +0,3% -0,3% -0,9% -1,5% 

 

Volym- och strukturförändringar 

Utgifterna minskar för alla år utom 2022 till följd av att prognosen antar ett 

lägre medelbelopp över hela prognoshorisonten. Ökningen under 2022 

förklaras av att något fler pensionärer antas vara berättigade förmånen än 

tidigare. 
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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 2021. 

 

Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor  

 2021 2022 2023 2024 2025 

Föregående prognos 1 015 300 1 043 300 1 068 600 1 087 500 1 102 300 

Överföring till/från andra 
anslag 

     

Ändrade makroekonomiska 
antaganden 

  +1 800 +700 –600 

Volym- och 
strukturförändringar 

+2 206 –15 500 –10 800 –8 000 –6 900 

Ny regeländring      

Övrigt      

Ny prognos  1 017 506 1 027 800 1 059 600  1 080 200 1 094 800 

Differens i 1000-tal kronor +2 206 –15 500 –9 000 –7 300 –7 500 

Differens i procent +0,2 –1,5 –0,8 –0,7 –0,7 

Ändrade makroekonomiska antaganden 

Prognosen för inkomstindex har höjts för åren 2023–2024. Prognosen för 

prisbasbeloppet har höjts för år 2023.  

Volym- och strukturförändringar 

Prognosen är sänkt för åren 2022–2025 jämfört med föregående 

anslagsuppföljning beroende på att antalet förmånstagare samt medelbelopp 

beräknas bli lägre.  

 

För år 2021 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 2021. 

 

Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor  

  2023 2024 2025 

Föregående prognosbelopp 8 633 700 8 518 600 8 718 000 

Överföring till/från andra anslag    

Ändrade makroekonomiska 
antaganden -25 200 -24 800 -33 500 

Volym- och strukturförändringar +8 500 -7 600 -1 300 

Ny regel    

Ändrat regleringsbelopp 
avseende tre år tidigare +112 200 -35 100 -29 100 

Differens mot förslag i 
budgetpropositionen    

Ny prognos 8 729 200 8 451 100 8 654 100 

Differens i 1000-tal kronor +95 500 -67 500 -63 900 

Differens i procent +1,1 -0,8 -0,7 

 

Ändrade makroekonomiska antaganden 

Prognosen är sänkt jämfört med oktoberprognosen på grund av sänkt 

prognos för timlöneökning, vilket sänker medelbeloppen. 

Volym- och strukturförändringar 

Prognosen är höjd för år 2023 och sänkt för år 2024 samt 2025 beroende på 

ändringar i andelar pensionssparare som får barnårsrätt enligt 

beräkningsalternativ 1 och 2. För 2023 minskar andelarna för alternativ 1 

något medans andelarna för alternativ 2 ökar. Motsatt förhållande gäller för 

2024 och 2025. Eftersom medelbeloppet enligt alternativ 2 är högre än det 

för alternativ 1 ökar utgifterna under 2023 och vice versa för 2024 och 

2025. 

Ändrat regleringsbelopp avseende tre år tidigare 

Det prognostiserade regleringsbeloppet för år 2023 som avser 2020 har höjts 

med 122 miljoner jämfört med oktoberprognosen. Det beror främst på att 

utfallet av antalet berättigade personer blev större än vad tidigare prognos 

angav. Regleringsbeloppen för 2024–2025 är sänkta 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 2021. 

 

Prognosjämförelse. Beloppen anges i 1000-tal kronor  

 2021 2022 2023 2024 2025 

Föregående prognos 352 540 000 370 243 000 386 175 000 400 419 000 414 924 000 

Varav utgifter under 
utgiftstaket 

334 706 000 348 454 000 361 223 000 372 046 000 382 840 000 

Ändrade makroekonomiska 
antaganden 

  +159 000 +321 000 -178 000 

Volym- och 
strukturförändringar 

-83 000 -362 000 -934 000 -1 309 000 -1 631 000 

Ny regeländring      

Förändring av överföringar 
till EG 

-3 900     

Förändring av 
administrationskostnader 

+5 000 +12 000 +11 000 +10 000 +10 000 

Ny prognos utgifter 
under utgiftstaket 

334 624 100 348 104 000 360 459 000 371 068 000 381 041 000 

Förändrad prognos för 
premiepensioner 

+3 000 +1 995 000 +2 355 000 +2 803 000 +3 325 000 

Ny prognos  352 461 100 371 888 000 387 766 000 402 244 000 416 450 000 

Differens i 1000-tal kronor -78 900 +1 645 000 +1 591 000 +1 825 000 +1 526 000 

Differens i procent -0,0% +0,4% +0,4% +0,5% +0,4% 

 

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 för inkomstindex har höjts för åren 2023–2024. 

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 2021 blev 83 miljoner mindre än prognosen som lämnades i 

oktober. Detta förklaras huvudsakligen av att inflödet av nya pensionärer 

var lägre än antaget. Detta låga inflöde påverkar även prognosen för 

kommande år. 

Förändring av överföringar till EG 

Utfallet för 2021 blev något lägre än prognosticerat. 

Förändring av administrationskostnader 

Utgifterna för 2021 blev något högre än vad vi tidigare prognosticerat. 

Baserat på utfallet för 2021 så har så har prognosen justerats upp något över 

hela prognoshorisonten.  
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Förändrad prognos för premiepensioner 

Utgifterna för 2021 blev drygt 3 miljoner kronor högre än vad vi tidigare 

prognosticerat. Utvecklingen av pensionärers och pensionssparares 

fondvärde var större än tidigare antaget. Detta medför ökande utgifter över 

hela prognoshorisonten, trots att prognosen antar färre pensionärer med 

premiepension. 
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