
Pressträffen börjar  kl. 9.00 
Välkommen!



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.

• Följa, analysera och förmedla pensionssystemets utveckling och effekter för 
enskilda och samhälle.



Pressträff 21 december 2022

• Olika regelförändringar 

• Så blir pensionen 2023 

• Information om bostadstillägg



Regelförändringar 2023



Nya åldersgränser 2023

• Tidigaste uttagsåldern för allmän pension höjs till 63 år – gäller födda       
1961 och 1962

• Åldern när grundskydden kan betalas ut höjs till 66 år – gäller födda          
1958 och 1959

• Åldersgränsen för omställningspension och garantipension till änkepension 
höjs till 66 år – gäller födda 1958 och 1959



Förändrade regler för skatt 2023

• Förhöjt grundavdrag gäller från januari det år du fyller 67 år – gäller personer 
som är födda 1957 och 1958

• Förhöjt jobbskatteavdrag gäller fortsatt från januari det år du fyller 66 år –
gäller för personer födda 1957 och 1958 

• Det förhöjda grundavdraget ska kopplas till riktåldern – året efter sänks 
skatten på pensionsinkomst 

• En sjunde kolumn införs i alla skattetabeller



Övriga regelförändringar 2023

• Rätten till garantipension upphör vid bosättning utanför Sverige – gäller för 
personer födda 1938 och senare

• Rätten för asylsökande att tillgodoräkna sig hemlandstid vid beräkning av 
garantipension upphör

• Sjukersättning och arbetslöshetsersättning betalas ut fram till månaden innan 
personen fyller 66 år – gäller personer födda 1958 och 1959

• Åldern i LAS, Lagen om anställningsskydd, höjs till 69 år



Så blir pensionen 2023



Förändring pension 2023 – indexering  
procent och höjning för 80% av pensionärerna

Förändring av prisbasbelopp
Påverkar garantipension och 
förmånsbestämda tjänstepensioner

+ 8,7 % 2022:  1,5 % 

340 – 520 kronor (garantipension)

Följsamhetsindexering
Påverkar inkomst- och tilläggspension och 
gränserna för inkomstpensionstillägget

+ 3,0 % 2022: 2,5 %

220 – 560 kronor

Premiepension -17,6 % – 0,7 %    2022: 6,2 – 31,1 % 

-240 – 5 kronor                    10 – 380 kr



Följsamhetsindexering och förändring av prisbasbelopp



71 000 (67 000)
(22 000 av dessa har 
enbart garantipension och 
900 av dessa har enbart 
garantipension och 
änkepension)

841 000
(718 000)

889 000
(1 011 000)

Gifta

Ogifta

Så fungerar garantipensionen för personer födda 1938 eller senare 
2023 års nivåer

OgiftaGifta



Skatt vid olika inkomster 2023

Pension 67 år och äldre

Arbetsinkomst före 66 år

Sjukersättning

De flesta socialförsäkringar och 
pension före 67 år

Arbetsinkomst 66 år (födda 1957)

Arbetsinkomst 67 år eller 
äldre



Sänkt skatt på pensionsinkomst från 67 år
Förändring jämfört mot föregående år

2016
2018

2019
2020

2021

2022
2023

Totalt 2016-2023



Förändring av allmän pension utan premiepension

Följsamhetsindexering 3,0 %

Förändring prisbasbelopp 8,7 %



Förändring av allmän pension med premiepension

Följsamhetsindexering 3,0 %

Förändring prisbasbelopp 8,7 %



Höjning/sänkning av total pension efter skatt,
med bostadstillägg



Förändring 2023
80% av personerna ligger inom intervallet

* Allmän pension + beräknad  tjänstepension

** Inklusive eventuell förändring av bostadstillägg

Genomsnittlig 
pension 2022 *

Medianpension 
2022 *

Höjning
allmän pension
före skatt

Höjning
total pension
före skatt

Höjning 
total pension
efter skatt **

Samtliga pensionärer
(65 år och äldre 
boende i Sverige) 21 000 kr 18 500 kr 270  - 770  kr 480  - 1280  kr 500  - 1090  kr

Motsvarande siffra i fjol 19 900 kr 17 700 kr 200  - 720  kr 220  - 890  kr 360  - 840  kr



Höjning av pension och bostadstillägg för olika grupper

Högst inkomstgrundad allmän pension
(18 832 kronor eller mer)
372 500 personer

Medel inkomstgrundad allmän pension
(16 410 och 18 831 kronor)
372 400 personer

Lägst inkomstgrundad allmän pension
(upp till 16 409 kronor)
372 600 personer

Viss del garantipension 
ej bostadstillägg 
631 600 personer Ensamboende med

bostadstillägg 
259 400 personer

Samboende med 
bostadstillägg
35 400 personer

Stor del garantipension
ej bostadstillägg
31 300 personer



Några sammanfattande punkter om de olika grupperna

• Personer med garantipension får generellt en större höjning av den allmänna pensionen än 
personer utan garantipension. 
− Detta beror på att garantipensionen höjs mer än inkomstpensionen samt att personer med garantipension oftast har en lägre andel 

premiepension.

• Ensamboende med bostadstillägg får en relativt stor höjning av allmän pension, då dessa 
personer ofta har en del garantipension.

• Höjning av den totala pensionen är större för personer utan grundskydd än för personer med 
grundskydd och allra högst är den för gruppen med högst allmän pension.
− Detta beror på att personer med större andel inkomstgrundad allmän pension ofta har en större andel tjänstepension och 

tjänstepensionen förväntas öka rejält nästa år.

• Det är stor spridning på förändringen inom gruppen med högst allmän pension.
− Det beror på stor spridning i andel tjänstepension. Generellt har personer med högre allmän pension en större andel tjänstepension.

• Nästan alla får sänkt köpkraft 2023 eftersom lönerna och därmed pensioner som styrs av 
inkomstutvecklingen inte ökar i samma takt som priserna.



Information om bostadstillägg



Bostadstillägg – en viktig förmån

• Utav 2,3 miljoner pensionärer har 300 000 personer bostadstillägg

• 9 av 10 som har rätt till bostadstillägg är ensamboende

• 3 av 10 som ansöker om bostadstillägg har inte rätt till förmånen

• 8 av 10 som ansöker om bostadstillägg har inte lämnat de uppgifter som 
behövs alternativt lämnat felaktiga uppgifter



Enkelt att ta reda på om rätt till bostadstillägg finns 

• Innan du ansöker - gör en beräkning på pensionsmyndigheten.se

• Ta fram uppgifter som är kopplade till ekonomi och boende innan du börjar

• Vid svaren ”Kanske” eller ”Ja” i beräkningen kan ansökan göras

• Fyll i alla uppgifter som efterfrågas på ansökan

• Sök gärna digitalt men oavsett ansökningssätt -

- lämna alltid de uppgifter som efterfrågas 

- lämna alltid korrekta uppgifter



Förbättrad och förenklad information om bostadstillägg



En digital ansökan gör ansökan enklare



Ändringsanmälan behövs vid förändring i ekonomin



Använd egen e-legitimation eller ta hjälp av anhörig



Lägg tid på ansökan – vi vet inte allt

Digital ansökan

• Snabbare process
• Minskad risk för fel
• Anhörigansökan möjlig 

Ansökan på blankett

• Tar oftast längre tid
• Fler ansökningar blir fel och kräver komplettering
• Anhörigansökan möjlig 

Digitalt informationsmöte om bostadstillägg 
– varje vecka!



Några viktiga medskick

• 1 januari 2023 – pensionärer kan se sina belopp för den allmänna pensionen 
för 2023 på pensionsmyndigheten.se

• Kontrolluppgift för alla beskattade inkomster 2022 hämtas på skatteverket.se

• Uppgift om utbetalningar under 2022 från Pensionsmyndigheten hämtas på 
pensionsmyndigheten.se 



Tack!


