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Så påverkas hushållen av höstbudgeten  
Regeringen har presenterat sin höstbudget för 2022. Den föreslår reformer för cirka 74 
miljarder kronor. För hushållen innebär förslagen bland annat sänkta inkomstskatter via 
förstärkt förvärvsavdrag, skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning samt för a-kassa. 
Regeringen föreslår också höjt tak i sjukförsäkringen, höjt bostadstillägg för pensionärer och för 
dem med sjuk- och aktivitetsersättning. För ensamstående föräldrar höjs underhållsstödet för 
yngre barn och en familjevecka föreslås införas i april 2022.  

 

Generell skattesänkning för förvärvsinkomster 

Skattereduktion för förvärvsinkomster höjs med max 1 500 kronor per år 
Regeringen införde i år ett förvärvsavdrag som utformades som en skattereduktion. Nu vill man 
utöka och justera detta. Skattereduktionen kommer att höjas från idag maximalt 1 500 kronor 
till 2 820 kronor per år. Det innebär som mest ytterligare 110 kronor mer per månad i 
plånboken. Den kommer att beräknas på fastställd förvärvsinkomst (arbetsinkomster, 
pensioner, socialförsäkringsersättningar) i stället för som idag på beskattningsbar inkomst 
(alltså inkomst före grundavdrag). Tyngdpunkten kommer ligga på låga och medelhöga 
inkomster. Infasningen sker vid en årsinkomst på 65 000 kronor för att vid en inkomst på 
265 000 kronor komma upp till maxbeloppet 2 820 kronor per år och därefter vara konstant.  

Förslaget är tänkt att gälla från 1 januari 2022.  

 

Sjuk- och aktivitetsersättning 

Sänkt skatt för den som har sjuk- och aktivitetsersättning 
Förslaget innebär att den så kallade ”skatteklyftan” mellan arbetsinkomster och ersättningar 
försvinner. Den som har sjukersättning och aktivitetsersättning betalar idag mer i skatt än den 
som har arbetsinkomster genom att den senare har så kallat jobbskatteavdrag. Nu har 
regeringen föreslagit att den skillnaden ska försvinna. Idag betalar en person med sjuk- eller 
aktivitetsersättning i genomsnitt ca 10 000 kronor mer per år i inkomstskatt jämfört med en 
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person med samma inkomstnivå som jobbar. Ett första steg mot att ta bort skillnaden i 
beskattningen mellan lön och sjuk- och aktivitetsersättning togs 2018. 

Förslaget föreslås träda ikraft den 1 januari 2022.  

Höjd garantinivå i sjuk- och aktivitetsersättningen  
Den som har hel garantiersättning och har fyllt 30 år får idag 10 036 kronor före skatt i 
månaden i sjukersättning. Förslaget innebär att personer med hel sjukersättning och 
aktivitetsersättning i form av garantiersättning får drygt 1 000 kronor mer i garantiersättning 
per månad. Garantinivån höjs med 0,25 prisbasbelopp.  

Höjt bostadstillägg för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning 
Bostadskostnadstaket höjs till 7 500 kr för ogifta och 3 750 kronor för gifta och samboende. 
Därmed blir bostadskostnadstaket i bostadstillägget detsamma för personer med sjukersättning 
eller aktivitetsersättning som för pensionärer. 

Föreslås träda i kraft 1 januari 2022. 

 

Arbetslös 

Skattereduktion för a-kassa samt tillfälligt minskat antal karensdagar 
Regeringen vill införa en skattereduktion på 25 procent av a-kasseavgiften från och med 
halvårsskiftet. Det innebär en skattelättnad på i genomsnitt 438 kronor per år. För 2022 innebär 
det att skattereduktion bara erhålls för ett halvår. 

Föreslås gälla från och med den 1 juli 2022. 

Dessutom föreslår regeringen tillfälligt minskat antal karensdagar i a-kassan från 6 till 2 dagar. 
Under pandemiåret 2020 slopades karensdagarna helt men de sex dagarna återinfördes igen 
2021. 

 

Sjukdom 

Höjt tak i sjukersättningen 
För att förstärka försäkringsskyddet föreslår regeringen att inkomsttaket i sjukförsäkringen höjs 
från 8 till 10 prisbasbelopp. De förmåner som föreslås omfattas av höjningen är sjukpenning, 
rehabiliteringspenning, närståendepenning, smittbärarpenning och ersättning från 
Försäkringskassan vid tvist om sjuklön. Det innebär för 2022 ett tak på 483 000 kronor och att 
maximala ersättningen höjs från 821 kr/dag till 1 027 kr/dag.  

Föreslås träda i kraft från och med den 1 januari 2022 

Nya regler kring sjukskrivning och rehabilitering m.m. 
Regeringen föreslår även en möjlighet för den som har sjukpenning att även efter dag 365 kunna 
få sjukpenning upp till dag 550 om det är tydligt att personen kommer kunna återgå till arbete 
efter den förlängda perioden.  

Regeringen vill även förbättra möjligheterna att bevilja sjukpenning på deltid för att förbättra 
möjligheterna att återgå till arbete. 
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Dessutom föreslår man att den som har begränsad tid kvar av arbetslivet ska undantas från 
bedömningen mot normalt förekommande arbete till att fr.o.m. dag 181 i sjukperioden prövas 
mot arbete hos befintlig arbetsgivare. Förslaget gäller personer med anställning som uppnått 
den ålder då inkomstpension tidigast kan lämnas. Idag är den åldern 62 år.  

Dessutom föreslår regeringen möjlighet till sjukpenning för den som kallas in att arbeta vid 
behov (de som inte har fast anställning). Prövningen av arbetsförmågan för den som kallas in att 
arbeta vid behov ska göras mot det arbete individen kallas in för att utföra till och med dag 90 i 
sjukperioden. 

Förslagen föreslås träda ikraft 1 februari 2022 

 

Familj 

Höjt underhållsstöd för barn 7 till 10 år  
För ensamstående föräldrar föreslår regeringen att fullt underhållsstöd till barn som är 7–10 år 
höjs med 150 kronor per månad. Det innebär att underhållsstödet uppgår till samma belopp som 
för barn i åldersgruppen 11–14 år, dvs. 1 823 kronor per månad (för barn som är äldre än 15 år 
är den kvar på samma nivå, 2 223kr).  

Det högre beloppet kommer att betalas ut för första gången i juli 2022 och avser underhållsstöd 
för augusti månad. 

Familjevecka föreslås införas under 2022 
Förslaget om införande av familjevecka ger arbetande föräldrar möjlighet att ta ut en så kallad 
familjedagpenning på maximalt 6 dagar för barn mellan 4 och 16 år. Familjedagpenning får tas 
ut vid lov, terminsuppehåll, studiedagar och för utvecklingssamtal och motsvarar nivån som den 
tillfälliga föräldrapenningen. Föräldrar med gemensam vårdnad får rätt till tre dagar vardera per 
år och föräldrar som har ensam vårdnad föreslås få sex dagar. 

Stärkt rätt till assistans 
Fler barn ska få rätt till personlig assistans genom att reglerna stärks och att det så kallade 
föräldraansvaret smalnas av. Det innebär att ytterligare cirka 800 barn, få rätt till assistans.  

 

Pensionärer 

Höjt bostadstillägg för pensionärer 
Bostadskostnadstaket föreslås höjas från dagens nivå på maximalt 7 000 till 7 500 kronor per 
månad samt att det så kallade konsumtionsstödet höjs med 200 kronor för ogifta och 100 
kronor för gifta. Det innebär som mest 450 kronor mer i månaden om man idag har en hyra som 
är på 7 500 kronor eller mer.  

Föreslås träda i kraft 1 januari 2022. 

Trygghetspension inom ramen för sjukförsäkringen 
Särskilda regler föreslås införas för försäkrade som har som mest fem år kvar tills de uppnår den 
ålder då de inte längre kan få sjukersättning utbetald. Med de nya reglerna ska arbetsförmågan 
bedömas mot arbeten den försäkrade har erfarenhet av eller andra lämpliga arbeten som finns 
tillgängliga. Det innebär att fler slipper ta ut sin pension i förtid, vilket de idag kan behöva göra 
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när de nekas sjukersättning. Detta förslag är inte en ny sorts pension utan endast möjlighet att 
vara kvar i sjukförsäkringssystemet och slippa ta ut pension i förtid med lägre pension livsvarigt.   

Förslaget planeras träda i kraft 1 juli 2022. 

 

Övrigt 

Bonus Malus systemet skärps – dyrare att köpa nya bilar  
Förslaget innebär att man sänker utsläppsgränserna för när den förhöja fordonsskatten för nya 
lätta fordon med höga koldioxidutsläpp tas ut. Från och med den 1 januari 2022 föreslår man att 
sänka den lägsta klimatbonusen från dagens 10 000 kronor till 5 000 kronor. Dessutom skärper 
man utsläppskravet för att få klimatbonus samt sänker bonusen från dagens nivå på maximalt 
70 000 kronor till 50 000 kronor 2023. Har man en laddhybrid sänks bonusen från dagens 
45 000 till 20 000 kronor 2022 och till 10 000 kronor 2023.  

Föreslås träda ikraft den 1 juni 2022. 

Regeringen föreslår även ändrad nedsättning av förmånsvärdet för miljöanpassade bilar. 
Det föreslås en ändring från dagens nedsättning till en schablonersättning med ett fast belopp 
som utgår ifrån bilens miljöteknik. Förslås träda ikraft 1 juli 2022 för bilar som blir skattepliktiga 
från detta datum.  

Ändrade regler för förmånscyklar för att bidra till ökad cykelpendling 
Förmånen gäller när en arbetsgivare tillhandahåller cyklar för privat bruk till sina anställda och 
ska rikta sig till hela den stadigvarande personalen. Gäller för vissa trampcyklar och elcyklar. 
Förslaget ska utformas på ett sådant sätt att förmånsvärdet på högst 3 000 kronor inta tas upp 
till beskattning. Det motsvarar en cykel med ett marknadsvärde på ca 15 000 kronor. 
 
Föreslås träda i kraft 1 januari 2022 

Momsen sänks på reparationer  
Regeringen föreslår att momsen på vissa reparationer, till exempel cyklar och skor, ska sänkas 
från idag 12 procent till 6 procent.  

Föreslås träda i kraft 1 juli 2022 

Skattefri uthyrning av personliga tillgångar 
Regeringen vill ge möjlighet att hyra ut personliga tillgångar, exempelvis borrmaskin eller bil, 
skattefritt upp till 20 000 kronor per år. Förslaget föreslås träda ikraft den 1 januari 2022. 
Regeringen avser att återkomma med detaljerat förslag under 2021. 

Högre ränta på studielån 
Regeringen föreslår en ny räntemodell på studielån från och med 2023. Detta gör man i 
samband att man vill införa möjlighet till omställningsstudielån. Som en finansiering av detta 
samt att statens kostnader som inte återbetalas ökat vill man höja räntan för alla låntagare med 
studielån genom ett påslag på räntan på cirka 0,5 – 0,6 procentenheter. Idag är räntan 0,05 
procent. 
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Nyheter vid sidan av budgeten 

Tillfälliga coronaregler inom socialförsäkringen upphör efter 30 september 2021 
Regeringen har vidtagit flera tillfälliga åtgärder inom socialförsäkringen med anledning av covid-
19. Nu rullas dessa tillbaka. Ersättning för arbetsgivares sjuklönekostnader, kompensation för 
karensavdrag och ersättning till egenföretagare för karensdagar, uppskjutet krav på läkarintyg 
från dag 8 till dag 15 i en sjukperiod och ersättning till personer som tillhör riskgrupper och 
anhöriga till riskgrupper gäller nu bara till och med den 30 september 2021.  

Förlängning av undantag för uppskjuten vård även 2022 
Regeringen föreslår att nuvarande undantag från bedömningen mot normalt förekommande 
arbete vid uppskjuten vård eller rehabilitering ska fortsätta att gälla även under 2022. 
Regeringens bedömning är att det kommer att ta tid innan situationen inom hälso- och 
sjukvården har normaliserats och vårdköerna arbetats av. Det kommer alltså fortfarande under 
2022 finnas enskilda som fått sjukperioden förlängd på grund av att nödvändiga insatser från 
hälso- och sjukvården eller arbetsgivaren har behövt skjutas upp av covid-19-relaterade skäl. 

Förlängning av tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19.  
Förälder kan fortsatt få tillfällig föräldrapenning om de behöver avstå från arbete för att vårda 
ett barn som antingen beror på att förskola eller skola är stängda på grund av covid 19 eller om 
man haft nyligen allvarligt sjuka barn. Gäller till utgången av 2022. 

 

Denna rapport publicerades 22 september 
2021 
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