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Beskrivning av beräkningsfallen 
Beräkningsfallen består av fyra ensamstående ålderspensionärer samt fyra 
kombinationer av dessa som gifta par. Tre av pensionärerna har tilläggspension 
med medelpoäng enligt följande: 2,35 poäng vilket motsvarade medelpoängen 
för kvinnliga ålderspensionärer 1995, 4,38 poäng som var genomsnittet för män 
samma år samt 6,50 poäng som tidigare var den maximala poängen. 

De gifta och sammanboende beräkningsfallen har pensionsinkomster baserade 
på följande pensionspoäng: 
− Ingen av makarna har tjänat in någon pensionspoäng. 
− De ena maken har 4,38 ATP-poäng, den andra har 2,35 ATP-poäng. 
− Den ena maken har 4,38 ATP-poäng, den andra har 0 ATP-poäng.  
− Båda makarna har tjänat in maximal pensionspoäng (6,50 ATP-poäng). 

Pensionärerna förutsätts ha 30 ATP-år respektive 40 bosättningsår för full 
folkpension/garantipension. Kombinationerna av gifta par kan sägas ge ett 
minimialternativ, som inte är så vanligt förekommande, två ”typiska” mellan-
alternativ och ett maximialternativ. 

Tabell 1 Månadspension år 2005 för ensamstående pensionär 

ATP-poäng Tilläggspension, kronor Garantipension, kronor Summa, kronor 
0  7 162 7 162 
2,35 8 005 948 8 953 
4,38 12 119  12 119 
6,50 16 415  16 415 
 

Som nämndes inledningsvis har endast inkomster från det allmänna pensions-
systemet beaktats trots att många ålderspensionärer har andra inkomster. De 
flesta med tilläggspension har någon form av avtalspension och många äldre 
ensamstående kvinnor har änkepension. Förekomsten av såväl dessa inkomst-
typer som arbets- och kapitalinkomster och förmögenhet påverkar de faktiska 
pensionsinkomsterna före och efter skatt samt bostadsförmånerna.  

Utgångspunkten vid bestämmandet av boendekostnad har varit dels att spegla 
de vanligaste boendeformerna och boendekostnaderna för pensionärshushåll, 
dels att tydliggöra hur regelförändringar avseende bostadstillägg till pensionärer 
och det särskilda bostadstillägget påverkat den disponibla inkomsten vid olika 
boendekostnader. För enpersonshushållen har beräkningar gjorts för två olika 
bostadskostnader.  

Beräkningarna redovisas i 2005 års priser och visar pension före och efter skatt 
samt disponibel inkomst efter boendekostnad. Med disponibel inkomst efter 
boendekostnad avses pension efter skatt med tillägg av eventuellt bostadstillägg 
och avdrag av bostadskostnaden. Vid beräkning av pension efter skatt har den 
genomsnittliga kommunalskattesatsen, inklusive församlingsskatt/ kyrkoavgift, för 
respektive år använts.  

I det följande redovisas utvecklingen av det ekonomiska utfallet för de 
ensamstående pensionärerna. Diagram som visar utvecklingen för de gifta 
pensionärerna finns i bilaga. 


