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Pensionsnämndens beslut angående förändring av 
pensionsbehållning 

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 hittills beslutat  

att  utbetalade pensionsbelopp enligt centrala protokollsanteckningar punkt 
1 e) inte ska räknas upp per 1999-01-01, 

att  pensionsbehållningen enligt centrala protokollsanteckningar punkt 1 a) 
ska förändras per utgången av 1999 med 5,86 procent. 

Kommentarer 

Beslutet enligt första att-satsen avser efterlevandepensioner. Att pensionerna 
inte ska räknas upp är en följd av att prisbasbeloppet för år 1999 är oföränd-
rat från år 1998 (36 400 kronor). 
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Beslutet enligt andra att-satsen är en följd av statslåneräntans genomsnittliga 
förändring från första veckan i juni år 1997 till första veckan i juni år 1998; 
allt i enlighet med överenskomna normer. 

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: 

att  utbetalade pensionsbelopp enligt centrala protokollsanteckningar punkt 
1 e) inte ska räknas upp per 1999-01-01, 

att  pensionsbehållningen enligt centrala protokollsanteckningar punkt 1 a) 
ska förändras per utgången av 1999 med 5,86 procent. 
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