
 
 

21 september 2022 
 

Mest till personer med sjukersättning i budgeten för 2022 
 
Regeringen presenterade igår sin budget för 2022. Totalt innehöll budgeten satsningar på 
74 miljarder kronor och som väntat prioriteras hushållen. De flesta kan räkna med lägre 
inkomstskatt nästa år, men störst skillnad i plånboken blir det för personer med sjuk- och 
aktivitetsersättning samt de med sjukpenning. Det visar Swedbanks och sparbankernas 
beräkningar. 
 
Hushållen prioriteras i regeringens budget. 40 procent av satsningarna, motsvarande 30 miljarder 
kronor, går till hushållen i form av skattereduktion för förvärvsinkomster, familjevecka, olika 
utbildningsinsatser och skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning. 
 
- Regeringen fortsätter att stimulera ekonomin. Denna gång väljer man att prioritera hushållen 
och framför allt de som lever på sjukpenning eller sjuk- och aktivitetsersättning, säger Arturo 
Arques, Swedbank och sparbankernas privatekonom.  
 
Upp till 1 700 kronor mer i plånboken för de med sjukersättningar 
Inom sjuk- och aktivitetsersättningen, det som tidigare kallades förtidspension, höjs garantinivån 
med 1 000 kronor per månad. För den som är över 30 år blir garantiersättningen 11 036 kronor 
per månad före skatt nästa år. Den förstärkta skattereduktionen som innebär att sjuk- och 
aktivitetsersättningen från 1 januari beskattas som arbetsinkomst medför också lägre 
inkomstskatt. Dessutom höjs bostadstillägget för de med en boendekostnad över 7 000 kronor 
per månad. 
 
- För en individ med sjuk- och aktivitetsersättning på garantinivå innebär budgeten knappt 1 700 
kronor mer i plånboken varje månad. Det är välkomna pengar till de som har små ekonomiska 
marginaler, säger Arturo Arques. 
 
Inkomsttaket i sjukförsäkringen höjs. Den högsta ersättningen är idag knappt 80 procent av 
inkomst upp till motsvarande 32 200 kronor per månad. Från 1 januari höjs inkomsttaket till 
motsvarande 40 250 kronor per månad.1 Det innebär att den högsta ersättningen går från 821 till 
1 027 kronor per dag. Det motsvarar en höjning med 1 150 kronor vid en veckas sjukfrånvaro, 
inklusive karensavdrag. 
 
Förstärkt skattereduktion för både löntagare och pensionärer 
Den skattereduktion för förvärvsarbete som infördes 2021 förstärks nästa år. Skattereduktionen 
gäller för lön, socialförsäkringsförmåner, a-kassa och pension. För de flesta handlar det om en 
skattesänkning på runt 100 kronor per månad. 
 
Utöver skattesänkningen får många pensionärer också ett tillskott i form av höjt bostadstillägg 
nästa år. Boendekostnadstaket höjs från 7 000 till 7 500 kronor per månad och 
konsumtionsstödet med 200 kronor per månad för ogifta. Som mest innebär förslagen 450 kronor 
mer i bostadstillägg per månad. 
 

 
1 Den sjukpenninggrundande inkomsten grundas på årsinkomst, inkomsttaket höjs från 386 400 till 482 000 kronor per år. 



 
- För en ensamstående pensionär med pension runt 15 000 kronor per månad innebär sänkt 
skatt och höjt bostadstillägg knappt 350 kronor mer i plånboken varje månad. Även 
garantipensionären får några hundralappar mer att röra sig med, säger Arturo Arques. 
 
Viss satsning på barnfamiljer 
Från april införs familjeveckan, en möjlighet för barnfamiljer att vara hemma med barn 4-16 år tre 
dagar per år och förälder (sex dagar om ensamstående). För ensamstående höjs 
underhållsstödet från den 1 juli. 
 
- Underhållsstödet höjs med 150 kronor per månad och barn upp till tio år. Men vid årsskiftet 
upphör det tillfälligt höjda bostadsbidraget för barnfamiljer, vilket gör att nettoeffekten riskerar att 
bli plus minus noll för en ensamstående med underhållsstöd, säger Arturo Arques.  
 
 
 
Övrigt 

• Skattereduktion för avgift till a-kassa införs, 25 procent av avgiften under ett år (motsvarar 
ca 400 kronor per år). Från 1 juli 2022. 

• Antalet karensdagar i a-kassan sänks från sex till två, temporärt under 2022. 

• Trygghetspension införs för de med mindre än fem år kvar till pension som inte klarar av 
att arbeta. 

• Högre fordonsskatt för många bilar då utsläppsgränsen för den förhöjda fordonsskatten 
sänks. 

• Sänkt moms på vissa reparationer (t ex cyklar och kläder), från 12 till 6 procent. 

• Skattefri uthyrning av personliga tillgångar upp till 20 000 kronor per år. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
För mer information:  
Arturo Arques, privatekonom, tfn 072-242 99 62  www.swedbank-aktiellt.se/blogg/arques 
Madelén Falkenhäll, senioranalytiker, tfn 076-790 16 38  www.swedbank.se/privatekonomi 
  www.swedbank.se/framtid 

 
 
Swedbank och Sparbankerna främjar en sund och hållbar ekonomi för de många människorna, hushållen och företagen. Det finns 
idag 60 sparbanker i Sverige varav fem är delägda av Swedbank. Sparbankerna har drygt 200 kontor och över 2 miljoner privat- och 
företagskunder. Sparbankerna och Swedbank har en lång gemensam historia och har sedan länge ett samarbete som vilar på 
kommersiell grund. Swedbank är den ledande banken på hemmamarknaderna Sverige, Estland, Lettland och Litauen och erbjuder ett 
brett utbud av finansiella tjänster och produkter. Swedbank har drygt 7 miljoner privatkunder och ca 600 000 företags- och 
organisationskunder med 154 kontor i Sverige och 80 kontor i de baltiska länderna. Koncernen har även verksamhet i övriga Norden, 
USA och Kina. Läs mer på www.sparbankerna.se och www.swedbank.se  

 
 

http://www.swedbank.se/privatekonomi
http://www.sparbankerna.se/
http://www.swedbank.se/


 
Bilaga. Tabeller 
 
Effekt av budgetpropositionen 2022, urval av typhushåll2 
 
Egna beräkningar, 
Skatteeffekter inkluderar effekter av höjt prisbasbelopp för 2022 (påverkar grundavdrag, jobbskatteavdrag och 
brytpunkt för statlig inkomstskatt). 
Avrundade tal. 
 

 
Enpersonshushåll, lön 34 600 kronor per månad 
 
 2021 2022 

Lön 34 600 34 600 
Skatt -8 530 -8 370 

Disponibel inkomst 26 070 26 230 
  160 

 
 
Tvåbarnsfamilj, barn 8 och 10 år 
 
 2021 2022 

Lön 1 37 300 37 300 
Lön 2 21 600 21 600 
Barnbidrag 2 650 2 650 
Skatt 1 -9 460 -9 310 
Skatt 2 -4 480 -4 450 

Disponibel inkomst 47 610 47 790 
  180 

 
 
Ensamstående med två barn 8 och 10 år 
 
 2021 Jan, 2022 Juli, 2022 

Lön 28 800 28 800 28 800 
Barnbidrag 2 650 2 650 2 650 
Underhållsstöd 3 346 3 346 3 646 
Bostadsbidrag 1 500 1 200 1 200 
Skatt -6 650 -6 510 -6 510 

Disponibel inkomst 29 646 29 486 29 786 
  -160 140 

 
Sjukpenning, 30 dagar inklusive karensavdrag. Lön över 40 250 kronor per månad. 
 
 2021 2022 

Sjukpenning 21 850 27 310 
Skatt -6 610 -8 530 

Disponibel inkomst 15 240 18 780 
  3 540 

 
 
  

 
2 Urval av Swedbanks typhushåll. 



 
Sjukpenning, 30 dagar inklusive karensavdrag. Lön 35 000 kronor per månad. 
 
 2021 2022 

Sjukpenning 21 850 23 750 
Skatt -6 610 -7 210 

Disponibel inkomst 15 240 16 540 
  1 300 

 
Sjuk- och aktivitetsersättning, 15 000 kronor per månad. Ensamboende med hyra på 7 500 
kronor per månad. 
 
 2021 2022 

Ersättning 15 000 15 000 
Bostadstillägg 2 300 2 650 
Skatt -3 960 -2 550 

Disponibel inkomst 13 340 15 100 
  1 760 

 
Sjuk- och aktivitetsersättning, garantinivå. Ensamboende över 30 år, hyra på 4 000 kronor per 
månad.  
 
 2021 2022 

Ersättning 10 036 11 036 
Bostadstillägg 3 800 3 800 
Skatt -2 220 -1 550 

Disponibel inkomst 11 616 13 286 
  1 670 

 
 
Arbetslös, lön över taket i arbetslöshetsförsäkringen (33 000 kronor per månad) 
 
 2021 2022 

A-kassa 26 400 26 400 
Skatt -8 290 -8 160 

Disponibel inkomst 18 110 18 240 
  130 

 
 
Garantipensionär, född 1938 eller senare. Ensamboende med hyra på 6 000 kronor per månad. 
 
 2021 2022 

Garantipension 8 650 8 777 
Bostadstillägg 5 800 6 000 
Skatt -1 090 -1 060 

Disponibel inkomst 13 360 13 717 
  357 

 
 
Pensionär, motsvarande genomsnittlig pension kvinnor3. Pension inklusive pensionstillägg. 
 
 2021 2022 

Pension 15 740 15 740 
Bostadstillägg 1 500 1 700 
Skatt -2 940 -2 800 

Disponibel inkomst 14 300 14 640 
  340 

 
3 Genomsnitt utifrån data från Statistiska centralbyrån. 



 
 
 
Pensionärspar, lägre pensioner. Pensioner inklusive pensionstillägg. 
 
 2021 2022 

Pension 1 18 470 18 470 
Pension 2 13 710 13 710 
Skatt 1 -3 740 -3 590 
Skatt 2 -2 340 -2 220 

Disponibel inkomst 26 100 26 370 
  270 

 
 
Pensionärspar, genomsnittliga pensioner4. Pensioner inklusive pensionstillägg. 
 
 2021 2022 

Genomsnittlig pension, man 22 830 22 830 
Genomsnittlig pension, kvinna 15 740 15 740 
Skatt, man -4 990 -4 810 
Skatt, kvinna -2 940 -2 800 

Disponibel inkomst 30 640 30 960 
  320 

 
 
Student, fyraveckorsperiod med fullt studiemedel 
 
 2021 2022 

Studiemedel 10 929 11 090 
Bostadsbidrag 1 200 1 200 

Disponibel inkomst 12 129 12 290 
  161 

 
 
 
 
Antaganden: 
Skattesats motsvarande genomsnittlig skattesats 2021. 
Beräkningar för 2022 är gjorda utifrån prisbasbelopp 2022. 
Garantipension och studiemedel utifrån fastställd nivå för 2022, för övriga typhushåll görs jämförelsen med inkomst 
2021. 

 
4 Genomsnitt utifrån data från Statistiska centralbyrån. 


