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Höjning av folkpensioner, pensionstillskott och förbehållsbelopp för folkpensionärer för år 
1993                                         
 
Svenska Kommunförbundet får i anslutning till höjning av basbeloppet från den 1 januari 
1993 meddela följande om beräkning av folkpension och pensionstillskott. 
Pensionsförmånerna är värdesäkrade med hjälp av det s k basbeloppet, som fastställs 
årligen. Metoden för värdesäkring har sin utgångspunkt i förändringarna i 
konsumentpriserna. 
 
Enligt riksdagens beslut 1992 skall vid beräkning av vissa pensionsförmåner för år 1993, 
basbeloppet för det aktuella året minskas med 2 %. Det sålunda reducerade basbeloppet 
kallas för minskat basbelopp. 
 
Det minskade basbeloppet används vid beräkning av folkpension och allmän 
tilläggspension i form av bl a ålderspension, förtidspension och efterlevandepension. 
 
FOLKPENSION OCH FÖRBEHÅLLSBELOPP FR O M JANUARI 1993 
 
Folkpensionens grundnivå är för ensamstående 96 % av det minskade basbeloppet och för 
makar 157 % av det minskade basbeloppet för år 1993. 
 
Basbeloppet är för år 1993 34 400 kronor. 
 
Det minskade basbeloppet är fr o m januari 1993 33 712 kr. 
 
Förbundet beräknas återkomma under februari eller mars 1993 med information om 
ändrade skatteregler för folkpensionärer för inkomståret 1993 som kan användas av 
kommunerna vid inkomst-, skatte- och avgiftsberäkningen för bl a folkpensionärer inom 
äldreomsorgen. 
 
Ålderspension och pensionstillskott utgår fr o m januari 1993 med följande belopp: 
 
Folkpension per år (ogift)       32 364 
 
Pensionstillskott per år        18 710     =          51 074 
 
Folkpension inklusive pensions- 
tillskott per månad för ogift               =           4 256 (avrundat belopp) 
 
Folkpension per år (gift)        26 464 
 
Pensionstillskott per år        18 710     =          45 174 
 
Folkpension inklusive pensions- 
tillskott per månad för gift                =           3 765 (avrundat belopp) 
 



Pensionstillskottet till folkpension i form av bl a ålderspension, omställningspension och 
särskild efterlevandepension utgör fr o m 1993, 55,5 % av det minskade basbeloppet för år 
1993. 
Pensionstillskottet till förtidspension är fr o m januari 1993 105,5 % av det minskade 
basbeloppet för år 1993. 
 
Förtidspensionen inklusive pensionstillskott för ogift utgör fr o m januari 1993, 67 930 kr per 
år eller 5 661 kr per månad efter avrundning. Nämnda pensionsförmåner för gifta som båda 
uppbär förtidspension utgör fr o m januari 1993 för vardera, 62 030 kr per år eller 5 169 kr 
per månad (avrundat belopp). 
 
Förbehållsbelopp/Medel för personliga behov 
 
Det minsta belopp för personliga behov som förbehålls pensionärer boende i särskilda 
boendeformer för service och omvårdnad under perioden januari - februari 1993 motsvarar 
30 procent av 4 256 kr per månad, dvs med avrundning uppåt 1 277 kr per månad. 
 
Avgifter fr o m 1 mars 1993 
 
Kommunerna ges från och med den 1 mars 1993 en betydande frihet att själva bestämma 
avgiftssystemen i äldre- och handikappomsorgen. Särregleringen i 35 § tredje stycket 
socialtjänstlagen (SoL) slopas fr o m nämnda datum, dvs ifråga om avgifter vid 
helinackordering i särskilda boendeformer för service och omvårdnad, t ex vid boende på 
"ålderdomshem". 
 
Vissa begränsningar ifråga om avgiftsuttag gäller dock även i fortsättningen. Avgifterna ska 
vara skäliga. De får inte överstiga kommunens självkostnad och skall bestämmas så att den 
enskilde förbehålls tillräckliga medel för sina personliga behov. 
 
Regler för avgifter vid helinackordering t o m februari 1993 
 
Fram till och med den 28 februari 1993 gäller de särskilda reglerna för avgifter vid 
helinackordering i särskild boendeform för service och omvårdnad, enligt 
socialtjänstförordningen (1981:750) 46 - 49 a §§ (ändr gm SFS 1991:710). 
 
I 47 § sägs att förbehållsbeloppet skall motsvara 30 % av folkpensionen för en ogift 
ålderspensionär jämte pensionstillskott. 
 
I 48 § sägs att om den helinackorderade har inkomster som är större än folkpensionen för 
ogift ålderspensionär jämte pensionstillskott (dvs normalt utgående ålderspension inkl 
pensionstillskott) skall förbehållsbeloppet höjas med 20 % av skillnaden mellan de 
sammanlagda inkomsterna efter skatt och nämnda folkpensionsbelopp. 
 
Om folkpensionen utgår med ett lägre belopp än folkpension för ogift till följd av att även 
maken har rätt till ålderspension eller förtidspension, skall höjningen av förbehållsbeloppet i 
stället vara 20 % av skillnaden mellan vederbörandes sammanlagda inkomster efter skatt 
och den för gift ålderspensionär normalt utgående folkpensionen inklusive pensionstillskott. 
 
Ingen skatt om folkpension är enda inkomst 
 
Avsikten med riksdagens beslut om skatterna för inkomståret 1993 är bl a att 
folkpensionärer vars enda inkomst utgörs av normalt utgående ålderspension och 
pensionstillskott inte skall påföras skatt för nämnda år. Kommunen skall därför inte göra 
avdrag för skatt vid inkomst- och avgiftsberäkningen för folkpensionärer vid bl a 
helinackordering i en särskild boendeform för service och omvårdnad om pensionärens 
inkomst består av endast normalt utgående ålderspension inklusive pensionstillskott för gift 
respektive ogift folkpensionär. 
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