


Informationsuppdrag från regeringen

• Ge en samlad bild av hela pensionen.

• Informera om vilka faktorer som påverkar pensionens storlek.

• Visa på konsekvenser av olika val för den framtida pensionen.

• Stärka konsumenter av finansiella produkter inom pensionsområdet.



Pressträff 21 december 2021

• Så blir pensionen 2022

• Information om bostadstillägg



Så blir pensionen 2022



Förändring pension 2022 – indexering  
procent och höjning för 80% av pensionärerna

Förändring av prisbasbelopp
Påverkar garantipension och 
förmånsbestämda tjänstepensioner

+ 1,5 % 2021:  0,6 % 

-50 – 44 kronor (garantipension)

Följsamhetsindexering
Påverkar inkomst- och tilläggspension och 
gränserna för inkomstpensionstillägget

+ 2,5 % 2021: 0,5 %

179 – 459 kronor

Premiepension 6,2 % – 31,1 %    2021: 0,5 - 13 % 

9 – 384 kronor



Regelförändringar 2022

• Förstärkt grundavdrag

• Höjt tak från 7 000 till 7 500 kronor för bostadskostnaden i bostadstillägget

• Höjt tilläggsbelopp från 340 till 540 kronor för bostadstillägget

Hösten 2022

• Höjt tilläggsbelopp med 200 kronor för bostadstillägg från augusti

• Garantitillägg



Inkomstpensionstillägget 2022

• Undre/övre gränsen för inkomstpensionstillägget 2022 är

9 223 – 17 420 kronor

• 0 – 600 kronor i månaden

• Högst belopp till de med 11 272 – 14 346 kronor i beräkningsunderlag

• Beräkningsunderlaget är inte samma belopp som pensionen

• Rätten till inkomstpensionstillägg prövas automatiskt vid ansökan om 
inkomstpension 



Inkomstpensionstillägget 2022



64 000
(22 000 av dessa har 
enbart garantipension och 
900 av dessa har enbart 
garantipension och 
änkepension)

399 000
1 270 000

Gifta

Ogifta

Så fungerar garantipensionen för personer födda 1938 eller senare 
2022 års nivåer

OgiftaGifta



Pension efter 66 år
Arbetsinkomst före 66 år

Arbetsinkomst efter 66 år

De flesta socialförsäkringar och 
pension före 66 år

Sjukersättning

Skatt vid olika inkomster 2022



Sänkt skatt på pensionsinkomst från 66 år

2016
2018

2019

2016 - 2022

2021

2020

2022



Förändring av allmän pension utan premiepension

Följsamhetsindexering 2,5 %

Förändring prisbasbelopp 1,5 %



Förändring av allmän pension med premiepension

13

Följsamhetsindexering 2,5 %

Förändring prisbasbelopp 1,5 %



Höjning/sänkning av total pension efter skatt,
utan bostadstillägg



Höjning/sänkning av total pension efter skatt,
med bostadstillägg



Förändring för olika grupper
80% av personerna ligger inom intervallet

*Inklusive eventuell förändring av bostadstillägg

Genomsnittlig 
pension 2021
(allmän pension + 
beräknad
tjänstepension)

Median pension 2021
(allmän pension + 
beräknad
tjänstepension)

Höjning
allmän pension
före skatt

Höjning
total pension
före skatt

Höjning 
total pension
efter skatt

Ensamboende med 
bostadstillägg 12 600 13 000 130  - 410  kr 130  - 440  kr 360  - 610  kr*

Sammanboende med 
bostadstillägg 8 300 7 900 50  - 350  kr 50  - 370  kr 100  - 500  kr*

Stor del garantipension (ej 
bostadstillägg) 7 600 7 900 70  - 170  kr 80  - 170  kr 70  - 220  kr

Viss del garantipension (ej 
bostadstillägg) 13 400 12 700 180  - 430  kr 190  - 490  kr 250  - 560  kr

Samtliga pensionärer
(65 år och äldre boende i Sverige) 19 900 17 700 200  - 720  kr 220  - 890  kr 360  - 840  kr*



Förändring för olika grupper
80% av personerna ligger inom intervallet

*Inklusive eventuell förändring av bostadstillägg

Genomsnittlig 
pension 2021
(allmän pension + 
beräknad 
tjänstepension)

Median pension 
2021
(allmän pension + 
beräknad
tjänstepension)

Höjning
allmän pension före 
skatt

Höjning
total pension
före skatt

Höjning 
total pension
efter skatt

Lägst inkomstgrundad pension 17 400 16 400 300  - 590  kr 330  - 690  kr 440  - 710  kr

Medel inkomstgrundad 
pension 22 300 20 000 380  - 750  kr 420  - 890  kr 510  - 850  kr

Högst inkomstgrundad 
pension 31 200 26 300 460  - 990  kr 510  - 1280  kr 590  - 1100  kr

Samtliga pensionärer
(65 år och äldre boende i Sverige) 19 900 17 700 200  - 720  kr 220  - 890  kr 360  - 840  kr*



Höjning av pension och bostadstillägg för olika grupper

Högst inkomstgrundad pension
451 700 personer

Medel inkomstgrundad pension
451 700 personer

Lägst inkomstgrundad pension 
451 900 personer

Viss del garantipension 
ej bostadstillägg 
368 500 personer 

Ensamboende med
bostadstillägg 
259 300 personer

Samboende med 
bostadstillägg
34 000 personer

Stor del garantipension
ej bostadstillägg
31 500 personer



Information om bostadstillägg



De flesta som har bostadstillägg…

• Bor  själva

• Betalar minst 4 000 kronor för sitt boende

• Har sammanlagt mindre än 14 000 kronor i pension och inkomst efter skatt



Vem kan få bostadstillägg?

Det gäller från 
65 år och …

Du ska bo i Sverige…

Flera faktorer 
påverkar

Du måste ta ut hela din 
allmänna pension

65 år

100 %



Flera faktorer påverkar bostadstillägget

Bostads
tillägg



Flera faktorer påverkar bostadstillägget

Bostads
tillägg



Flera faktorer påverkar bostadstillägget

Bostads
tillägg



Flera faktorer påverkar bostadstillägget

Bostads
tillägg



Du tar enkelt reda på om du kan få bostadstillägg
- Ingen inloggning krävs



Så här ansöker du

• Digital ansökan
− Snabbare process 

− Minskad risk för fel 

− Anhörigansökan är möjlig

• Pappersansökan
− Tar oftast längre tid

− Fler ansökningar blir fel och kräver komplettering

− Anhörigansökan är möjlig



Digitala informationsmöten



Digitala informationsmöten

• Bostadstillägg

• Planera för pension

• Mitt i livet



Bra att veta

• 25 december 2021 – pensionärer kan se sina pensionsbelopp för 2022 på 
pensionsmyndigheten.se  

• Kontrolluppgift för alla beskattade inkomster 2021 hämtas på skatteverket.se

• Uppgift om utbetalningar under 2021 från Pensionsmyndigheten hämtas på 
pensionsmyndigheten.se 



Tack!
010-454 30 00

press@pensionsmyndigheten.se

mailto:press@pensionsmyndigheten.se

