


Pressträff 22 december 2020

• Så blir pensionen 2021

• Bostadstillägg 

• Inkomstpensionstillägg 



Så förändras pensionen



Förändring pension - indexering 
procent och höjning för 80% av pensionärerna

Prisbasbelopp
Påverkar garantipension 
och förmånsbestämda 
tjänstepensioner

+ 0,6 %

6 – 32 kronor(garantipension)

Följsamhetsindexering
Påverkar inkomst- och tilläggspension

+ 0,5 %

39 – 101 kronor

Premiepension 0,5 % – 13 %

1 – 119 kronor



Regelförändringar

• Sänkning av skatten på pension från det år du fyller 66 år

• Skattereduktion på förvärvsinkomster

• Ny förmån: Inkomstpensionstillägg från september 2021



Så fungerar garantipensionen 
2021 års nivåer

163 000 födda 1937 eller tidigare med garantipension 
varav 18 000 har enbart garantipension
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Garantipension Inkomstgrundad pension

63 000
(22 000 av dessa har 
enbart garantipension 
och ingen 
inkomstpension)

404 000 1 207 000
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Förändring av allmän pension
utan premiepension
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Inkomstpension, tilläggspension, garantipension och änkepension 2020, månadsbelopp, före skatt
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Följsamhetsindexering 0,5 %
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Förändring av allmän pension
med premiepension
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Allmän pension och änkepension 2020, månadsbelopp, före skatt
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11Så blir pensionen 2019

Höjning/sänkning av total pension efter 
skatt

Total pension 2020, månadsbelopp, före skatt
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Genomsnittlig 
pension 2020
(allmän pension + 
beräknad
tjänstepension)

Median pension 
2020
(allmän pension + 
beräknad
tjänstepension)

Höjning
allmän pension
före skatt

Höjning
total pension
före skatt

Höjning 
total pension
efter skatt

Ensamboende med 
bostadstillägg 12 100 12 500 50  - 100  kr 50  - 110  kr 70  - 130  kr*
Sammanboende med 
bostadstillägg 8 200 7 900 20  - 90  kr 20  - 90  kr 20  - 120  kr*

Stor del garantipension 
(ej bostadstillägg) 7 400 7 800 20  - 60  kr 20  - 60  kr 20  - 60  kr
Viss del garantipension 
(ej bostadstillägg) 13 000 12 300 50  - 120  kr 60  - 150  kr 60  - 180  kr
Samtliga pensionärer
(65 år och äldre boende i 
Sverige) 19 100 16 900 60  - 180  kr 70  - 260  kr 70  - 550  kr*

Förändring för olika grupper
80% av personerna ligger inom intervallet

*Inklusive eventuell förändring av bostadstillägg
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Genomsnittlig 
pension 2020
(allmän pension 
+ beräknad 
tjänstepension)

Median 
pension 2020
(allmän pension 
+ beräknad
tjänstepension)

Höjning
allmän pension
före skatt

Höjning
total pension
före skatt

Höjning 
total pension
efter skatt

Lägst inkomstgrundad 
pension 16 500 15 600 60  - 150  kr 80  - 190  kr 90  - 280  kr

Medel inkomstgrundad 
pension 21 600 19 500 80  - 200  kr 100  - 260  kr 130  - 530  kr

Högst inkomstgrundad 
pension 30 200 25 800 100  - 280  kr 120  - 400  kr 230  - 880  kr

Samtliga pensionärer
(65 år och äldre boende i 
Sverige) 19 100 16 900 60  - 180  kr 70  - 260  kr 70  - 550  kr*

Förändring för olika grupper
80% av personerna ligger inom intervallet

*Inklusive eventuell förändring av bostadstillägg



Höjning av pension och bostadstillägg för olika grupper

Män

Kvinnor

Samboende med 
bostadstillägg
32 200 personer

Ensamboende med
bostadstillägg 
256 000 personer

Stor del garantipension
ej bostadstillägg 34 300 personer

Viss del garantipension 
ej bostadstillägg 
377 100 personer 

Lägst inkomstgrundad pension 
442 000 personer

Medel inkomstgrundad pension
442 000 personer

Högst inkomstgrundad pension
442 000 personer
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Bostadstillägg



Preliminär beräkning innan eventuell ansökan 

• Pensionsmyndigheten.se

• Servicekontor  

• Kundservice



Hur du ansöker

• Ansök på egen hand eller med hjälp av anhörig

• Besvara de frågor som ställs vid ansökan 

• Lämna korrekta uppgifter

• Pensionsmyndigheten.se

• Servicekontor

• Kundservice – för att få hjälp att

fylla i ansökan



Viktigt att anmäla förändringar

• Anmälningsskyldighet för att undvika felutbetalningar

• Ska bli rätt på båda hållen – varken för mycket eller för lite

• Efterkontroller upptäcker felaktig utbetalning och återkrav riskeras 

• Pensionsmyndigheten.se

• Servicekontor

• Kundservice



Inkomstpensionstillägg



Inkomstpensionstillägg

• Beslut om inkomstpensionstillägget fattades 15 december 2020

• Utbetalning i september till de som berörs

• Individuella belopp klara i samband med utbetalningen i september 



Inkomstpensionstillägg – Hur fungerar det?

• Beloppet kan variera mellan 0 - 600 kronor före skatt 

• Rätten till inkomstpensionstillägget prövas automatiskt

• Personligt besked i samband med första utbetalningen i september 

• Har du utländsk pension blir du kontaktad via brev innan vi fattar beslut



Inkomstpensionstillägg – Vem får det?

• De med en inkomstgrundad allmän pension* mellan 9 000 – 17 000 kronor

• De som har arbetat och betalat skatt minst ett år i Sverige

• De som har fyllt 65 år och tar ut inkomst/tilläggspension

• De som bor i Sverige eller inom EU/EES eller Schweiz

*Inkomst pension, tilläggspension samt en fiktiv premiepension



Faktorer som påverkar beräkning och belopp

• Storleken på din inkomstgrundade allmänna pension

• Om du har pension från annat land inom EU/EES eller Schweiz

• Antal år du har arbetat i Sverige 

• Om du har tagit ut din pension före eller efter du fyllde 65 år 



Hur många får inkomstpensionstillägg?
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Exempel på beräkning av inkomstpensionstillägg

• Linnéa har jobbat i 35 år och gick i pension vid 65 år. Idag är hon 82 år.

• Hennes inkomstgrundande allmänna pension betalas ut med 13 100 kronor 
per månad innan skatteavdrag.

• I augusti 2021 prövar Pensionsmyndigheten hennes rätt till 
inkomstpensionstillägg och hon kommer att kunna få 600 kronor per månad 
före skatt i tillägg.

• I september sker första utbetalningen tillsammans med Linnéas ordinarie 
pensionsutbetalning .



Exempel på beräkning av inkomstpensionstillägg

• Axel har jobbat i 20 år i Sverige när han går i pension vid 67 års ålder. Idag är 
han 70 år.

• Han har en pension från Tyskland och en svensk inkomstgrundad allmän 
pension som tillsammans blir 15 500 kronor per månad före skatt.

• I augusti 2021 prövar Pensionsmyndigheten hans rätt till 
inkomstpensionstillägg och han kommer att få 213 kronor per månad.

• I september sker första utbetalningen tillsammans med Axels ordinarie 
pensionsutbetalning.



Exempel på beräkning av inkomstpensionstillägg

• Manolo har jobbat 10 år i Sverige när han gick i pension. Idag är han 85 år. 

• Han har en svensk inkomstgrundad allmän pension som är 5 400 kronor per 
månad före skatt och garantipension med 4 500 kronor före skatt, totalt 9 900 
kronor per månad före skatt.

• I augusti prövar Pensionsmyndigheten hans rätt till inkomstpensionstillägg och 
han kommer att få 0 kronor per månad. 



Bra att veta

• 28 december 2020 – pensionärer kan se sina pensionsbelopp för 2021 på 
pensionsmyndigheten.se  

• Kontrolluppgift för alla beskattade inkomster 2020 hämtas på skatteverket.se

• Uppgift om utbetalningar under 2020 från Pensionsmyndigheten hämtas på 
pensionsmyndigheten.se 



Kontaktuppgifter

010-454 30 00

press@pensionsmyndigheten.se



Tack!


