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Pensionsnämndens beslut angående förändring av 
pensionsbehållning och utbetalda pensionsbelopp en-
ligt PFA 98 

Bakgrund 

I förhandlingsprotokollet 1998-06-12 om PFA 98 anges att det ska finnas en 
Pensionsnämnd med uppgift att bl.a. ”besluta om förändringar av arbetstagares 
pensionsbehållning och utbetalda pensionsbelopp”. 

I pensionsbestämmelserna (PB § 7) anges vidare att ”Pensionsbehållning och 
utbetalade pensionsbelopp — med undantag av individuell del enligt kapitel 3 — ska 
förändras enligt Pensionsnämndens beslut.” 

I centrala protokollsanteckningar (Bilaga 3 till PFA) punkt 1 anges normer för  
förändring av pensionsbehållning och utbetalade pensionsbelopp. 

Pensionsnämndens beslut 

Pensionsnämnden har beslutat  

att  pensionsbehållningen enligt PB § 9 ska förändras enligt följande: 

1. För tid innan pension börjar utbetalas ska pensionsbehållningen 
per utgången av år 2000 räknas upp med 4,46 % 

2. Börjar pensionen utbetalas före utgången av år 2000 sker upp-
räkningen i stället med en tolftedel av 4,46 % för varje månad intill 
pensionsutbetalningen. 
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att särskild ålderspension enligt PB kapitel 5 och efterlevandepension enligt 
PB kapitel 6 ska räknas upp per 2000-01-01 med prisbasbeloppsändring-
en 36 400 (1999) och 36 600 (2000) dvs. 0,55 % samt  

att kompletterande ålderspension enligt PB kapitel 4 för tid innan pension-
en betalas ut ska räknas upp per 2000-01-01 med prisbasbeloppsändring-
en 36 400 (1999) och 36 600 (2000) dvs. 0,55 %. 

Kommentarer 

Beslutet enligt första att-satsen är en följd av statslåneräntans genomsnittliga 
förändring från första veckan i juni år 1998 till första veckan i juni år 1999; 
allt i enlighet med överenskomna normer. Motsvarande uppräkning ett år 
tidigare var 5,86 %. 

Beslutet enligt andra att-satsen gäller pensioner enligt PFA som börjat utbeta-
las under åren 1998 eller 1999. För aktuella pensioner enligt PA-KL eller äldre 
pensionsbestämmelser sker motsvarande basbeloppsuppräkning enligt regler 
i respektive pensionsbestämmelser. 

Beslutet enligt tredje att-satsen är tillämpligt för arbetstagare med pensions-
grundande lön överstigande 7,5 basbelopp och som avgått från sin anställ-
ning under åren 1998 eller 1999. 

Frågan om förändring av intjänad pensionsrätt 1997-12-31 är tills vidare 
ajournerad. 

Beslut 

Utformningen av PFA innebär att ovanstående förändringar med automatik 
också blir gällande i Lokala PFA, varför något beslut från kommunens sida 
inte erfordras. Däremot kan det av praktiska skäl vara lämpligt att till proto-
koll etc. notera Pensionsnämndens beslut enligt ovan. 

 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Anna Lind och Anders 
Mellberg. 
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