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Basbeloppet 36 200 kr för år 1996
Basbeloppet för år 1996 har fastställts till 36 200 kr. Detta är en ökning från 35
700 kr (1995 års basbelopp) med 500 kr eller ca 1,4 procent.
Inom socialförsäkringslagstiftningen sker de flesta beräkningar med anknytning till basbeloppet. I enlighet med de ekonomiska-politiska riksdagsbesluten om vissa besparingsåtgärder finns även s.k. minskat basbelopp och förhöjt basbelopp. De olika beloppen används enligt följande.

1.

Basbeloppet = 36 200 kronor

Fr.o.m. år 1994 uppräknas inte basbeloppet för hela värdet av prisändringar
(konsumentprisindex). Omräkningstalet från föregående år har således begränsats till 60 procent.
Basbeloppet används vid t.ex. sjukpenninggrundande inkomst (SGI) enligt
lagen om allmän försäkring (AFL). Med anledning av det ändrade basbeloppet blir högsta ”penning” enligt AFL under 1996 följande:
Kompensationsnivå Dagberäknad penning
vid 260 årsarbetsdagar

Kalenderdagberäknad
penning

75%
85%
90%

558
632
669

783

Vidare får det nya basbeloppet till följd att sjuklön enligt AB § 24 mom. 5
tredje stycket och rehabiliteringstillägg enligt § 24 mom. 10 andra stycket
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samt ersättning enligt § 25 mom. 2 och § 26 mom. 1 utges till arbetstagare
vars lön överstiger 62,5 procent av basbeloppet, d.v.s. överstiger 22 625 kr per
månad.
Förhandlingar om ändring av Allmänna Bestämmelser samt AGS-KL kommer att upptas med anledning av riksdagens beslut.
Enligt de kommunala pensionsbestämmelserna (PA-KL m.fl. avtal) används
basbeloppet för värdesäkring av utgående pensionsförmåner samt för beräkning av samordningsavdrag för folkpension, ATP m.m.
Basbeloppet används vidare för beräkning av 1996 års försäkringsfall enligt
TGL-KL. Se bilaga.

2.

Minskat basbelopp = 35 476 kronor

Det minskade basbeloppet utgör 98 procent av basbeloppet ovan. Det används för beräkning av utgivna belopp för folkpension och ATP (AFL 1 kap.
6 § tredje stycket) samt delpension.

3.

Förhöjt basbelopp = 36 800 kronor

Det förhöjda basbeloppet beräknas som 36 200 kronor (basbeloppet) ökat
med 600 kronor. Storleken på det sistnämnda beloppet är en följd av reglerna
om begränsningen på 60 procent vid beräkning av basbeloppet.
Det förhöjda basbeloppet används för beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst och fastställande av pensionspoäng för ATP samt för beräkning av årspoäng enligt PA-KL och PRF-KL.
Det förhöjda basbeloppet multiplicerat med 7,5 dvs. 276 000 kronor utgör
övre inkomstgräns för allmänna egenavgifter för sjukförsäkringen och pensionsförsäkringen.
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Ändrade försäkringsbelopp i TGL-KL för år 1996
Ersättningsbeloppen enligt tjänstegrupplivförsäkringen TGL-KL är enligt
försäkringsbestämmelserna knutna till basbeloppet. Med hänsyn till det nya
basbeloppet för år 1996 (36 200 kr) ändras försäkringsbeloppen i TGL-KL.
För försäkringsfall som inträffar under år 1996 utgår sålunda försäkringsersättning i form av begravningshjälp, grundbelopp och barnbelopp enligt följande.
- Begravningshjälp utges med 18 100 kronor. Efter avliden ålders- eller visstidspensionär kan beroende på efterlevandekrets och den avlidnes ålder begravningshjälp utges med upp till 36 200 kronor.
- Grundbelopp utges med hänsyn till den avlidne arbetstagarens ålder samt
sysselsättningsgrad enligt nedanstående tabell (beloppen anges i kronor).
Den försäkrades
ålder vid dödsfallet

Sysselsättnings- Sysselsättningsgrad på minst grad på 20 men
40 procent
inte 40 procent

54 år eller yngre

217 200

108 600

55 år

199 100

99 550

56 år

181 000

90 500

57 år

162 900

81 450

58 år

144 800

72 400

59 år

126 700

63 350

60 år

108 600

54 300

61 år

90 500

45 250

62 år

72 400

36 200

63 år

54 300

27 150

64 men inte 67 år

36 200

18 100

- Barnbelopp utges med hänsyn till barnets/syskonets ålder samt den avlidne arbetstagarens sysselsättningsgrad enligt nedanstående tabell (beloppen anges i kronor).
Barnets/syskonets
Sysselsättnings- Sysselsättningsålder vid försäkrings- grad på minst grad på 20 men
fallets inträffande
40 procent
inte 40 procent
inte fyllt 17 år

72 400

36 200

fyllt 17 men inte 19 år

54 300

27 150
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