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Ramanslag

• Förvaltningsanslag är anslag till förvaltningen av myndigheterna. Det är 
anslag till löner, lokaler och övriga förvaltningskostnader. De bestäms av 
en årlig automatisk uppskrivningsmetod kallad pris- och 
löneomräkningen (PLO).

• Sakanslag är alla övriga anslag. Det kan t.ex. vara anslag som ska gå till 
ökade transfereringar, utbildningsplatser, program eller andra nya 
uppdrag. De bestäms av regeringen och fastslås i  budgetproposition 
eller regleringsbrev



Genomsnittlig pris- och
löneomräkning för budgetår 2022
Kostnader Resursmix* Uppskrivning
Löner** 64,2 % 1,09 %

Lokaler*** 10.1 % 0,19 %

Övriga 
förvaltningskostnader

25,7 % 0,50 %

Genomsnittlig PLO 100 % 0.85 %

Anmärkning: * Resursmixen visar hur resursförbrukningen ser ut på en genomsnittlig myndighet. Vilken total 
anslagsuppräkning en myndighet får beror på vilken resursmix respektive myndighet har. **Förändring i 
AKI(ram)=2,50 och PEK=1,41. ***Gäller de myndigheter som ej omförhandlar lokalhyror år 2022. 
Källa: Arbetsgivarverket



Löneanslagen som ska gå till löner, 
pensioner och övriga arbetskostnader 
skrivs upp med

• Arbetskostnadsökningen för tjänstemän inom 
tillverkningsindustrin, AKI-ram

• Minus ett avdrag för produktivitetsförändringen i 
tjänstesektorn, PEK



Arbetskostnaderna för tjänstemän 
inom industrin (AKI-ram) påverkas av

• Löneökningar

• Lagstadgade arbetsgivaravgifter

• Kollektivavtalade arbetsgivaravgifter (inkl. ITP-premien som ska 
finansiera den förmånsbestämda pensionen för tjänstemän inom 
industrin)



Två olika sätt att förvalta och 
bestämma den förmånsbestämda 
pensionspremien

• SPV har en fiktiv kapitalförvaltningsportfölj där sparpremien främst 
bestäms av den 10-åriga statsobligationsräntan

• Alecta har en traditionell kapitalförvaltning där ITP-premien främst 
bestäms av avkastningen på både aktier och räntepapper



10-åriga statsobligationsräntan, procent Börsutveckling, OMX30-index

Räntor vs. Aktier
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Källa: Macrobond



TINA 
– There is no 
alternative



Hög avkastning      Låg premie

Alectas höga avkastning innebär att ITP-
premien kan rabatteras utan att äventyra 

vad som utlovats i industriavtalet



Låg avkastning      Hög premie

Den låga avkastningen i statens fiktiva 
portfölj innebär att vår statliga sparpremie 

måste sättas relativt högt för att inte
äventyra vad som utlovats i de statliga 

avtalen



En missmatch mellan utvecklingen av
löneanslagen och kostnaden för den 
förmånsbestämda pensionen

Budgetår AKI-ram PEK Löneanslag2) Sparpremie3)

2016 3,11 0,79 2,35 % 6,62 %

2017 2,67 0,85 1,82 % 6,85 %

2018 2,83 0,82 2,01 % 7,79 %

2019 1,791) 1,14 0,65 % 9,50 %

2020 2,87 1,27 1,60 % 10,56 %

Anmärkning: 1) Stor premierabatt inom Alectas ITP2-plan  2) Uppskrivning av förvaltningsanslag för löner, Löneanslag=AKI(ram)-PEK
3) Genomsnittlig premie för förmånsbestämd pension i procent av utbetald lön
Källa: Arbetsgivarverket och SPV.



Andelen myndigheter som
anslagssparar eller som utnyttjar
anslagskrediten
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