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Effekter av höjda prisbasbelopp 2018 
 
Garantipensionärer och studenter får mer i plånboken till följd av de höjda 
prisbasbeloppen 2018. Sjukpenning och föräldrapenning höjs något och 
inkomstskatten blir något lägre. Det blir effekterna av de höjda prisbasbeloppen 
2018. 
 
- De höjda prisbasbeloppen innebär att runt 700 000 pensionärer och över 400 000 
studenter får lite mer i plånboken varje månad, säger Arturo Arques, privatekonom för 
Swedbank och Sparbankerna.1 
 
 
Effekter av höjda prisbasbelopp 
 
De högre prisbasbeloppen 2018 får till följd att: 
 

 Garantipensionen höjs med mellan 110 och 130 kr per månad 

 Studiemedlen höjs med 158 kronor per fyraveckorsperiod 

 Sjukpenninggrundande inkomst höjs något. För den lägsta nivån blir förändringen 
marginell men högsta sjukpenningnivån höjs med 11 kronor per dag 

 Högsta nivån i föräldraförsäkringen höjs med 15 kronor per dag 

 Grundavdraget på inkomstskatten höjs, dvs. skatten sänks, med 200-600 kronor 
per år. Det förhöjda grundavdraget för pensionärer höjs med 750-1 050 kronor per 
år 

 Jobbskatteavdraget höjs, dvs. skatten sänks, med drygt 400-700 kronor per år 

 Spärrbeloppet (lägsta nivån) för fastighetsavgift höjs med 47 kronor per år 
 
 
Föreslagna förändringar av basbeloppen fastställs av regeringen under hösten. 
Ersättningsnivåerna är beräknade utifrån gällande regelverk. 
 
 
Det här är basbelopp och så beräknas de 
 
Prisbasbelopp och inkomstbasbelopp är referensbelopp utifrån vilka pensioner, olika 
ersättningsnivåer och skatter sätts. Beloppen ändras i januari varje år. Prisbasbeloppet 
påverkar garantipension, studiemedel, sjuk- och föräldrapenning. Även grundavdrag och 
jobbskatteavdrag påverkas av prisbasbeloppet. Det förhöjda prisbasbeloppet ligger till 
grund för beräkningen av tilläggspension och inkomstbasbeloppet styr pensionsgrundande 
inkomst och fastighetsavgift.  
 
Inkomstindex och inkomstbasbeloppet bestäms först senast 31 oktober. Till följd av det 
kan beräkningar över till exempel pensionsgrundande inkomst och högsta nivån för 
fastighetsavgift för 2018 därför inte göras än. 
 

                                                
1
 Källa SCB och CSN. 



 
Prisbasbeloppen räknas fram genom förändringar i det allmänna prisläget (inflationen). Beräkningen 
utgår från bastal 1998, men förändringen mellan åren beror på prisförändringen det senaste året. 
Prisbasbeloppen 2018 styrs av prisutvecklingen mellan juni 2016 och juni 2017. Under den perioden 
har inflationstakten varit 1,25 procent, vilket får till följd att prisbasbeloppen höjs med motsvarande2. 
 
Inkomstbasbeloppet beräknas utifrån faktisk snittinkomst och för 2018 är det snittinkomsten för 
2016 som ligger till grund för beräkningen. Beräkningarna baseras på en prognos över 
snittinkomsten och för att kunna göra en så bra prognos som möjligt görs indexberäkningen senast 
31 oktober.  Pensionsmyndigheten ansvarar för beräkningen av inkomstbasbelopp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För mer information:  
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62  www.swedbank.se/arturosblogg 
Madelén Falkenhäll, samhällsanalytiker, tfn 076-790 16 38 www.swedbank.se/privatekonomi 

 

                                                
2
 Beloppen avrundas till närmaste hundralapp. Detsamma gäller inkomstbasbeloppet. 

http://www.swedbank.se/privatekonomi


 
Bilaga. Effekter av nya prisbasbelopp 2018 
 
 
 2017 2018 Förändrin

g 

Prisbasbelopp, kronor 44 800 45 500 700 
Förhöjt prisbasbelopp, kronor 45 700 46 500 800 
    
Garantipension, kronor per månad    
född 1937 eller tidigare, ogift 8 144 8 271 127 
född 1937 eller tidigare, gift 7 255 7 369 113 
född 1938 eller senare, ogift 7 952 8 076 124 
född 1938 eller senare, gift 7 093 7 204 111 
    
Studiemedel, kronor per fyra veckor heltidsstudier  
Grundbidrag 2 848 2 894 46 
Grundlån 7 168 7 280 112 
Totala studiemedel 10 016 10 174 158 
    
Sjukpenninggrundande inkomst (SGII), kronor per år 
Lägsta 10 800 11 000 200 
Högsta 336 000 341 200 5 200 
SGI-underlag 325 920 330 960 5 040 
    
Sjukpenning, kronor per dag    
Lägsta 23 23 0 
Högsta 714 725 11 
    
Föräldrapenning, kronor per dag    
Grundnivå 250 250 0 
Lägsta nivå 180 180 0 
Högsta nivå 952 967 15 
    
Grundavdrag, kronor per år    
Lägsta avdrag (inkomster över 352 300 kr) 13 200 13 400 200 
Högsta avdrag (inkomst 121 700-140 200 kr) 34 500 35 100 600 
    
Grundavdrag pension 240 000 kr 67 700 68 800 1 100 
    
Jobbskatteavdrag (JSA), kronor per år

3
    

JSA vid inkomster under 599 800 kr 26 770 27 190 420 
JSA vid inkomster över 599 800 kr 31 288 31 992 705 
    
Fastighetsavgift, kronor per år    
Spärrbelopp, lägsta belopp 
(begränsningsregeln 4 % av inkomst) 

3 060 3 107 47 

 

                                                
3 Finns även ett förhöjt jobbskatteavdrag för pensionärer, det har inte räknats på denna analys. 


