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Förbehållsbelopp år 2000 i de fall kommunen uppbär 
folkpension 
Kommunen kan i vissa fall uppbära folkpension för en pensionsberättigad 
som under hel månad är intagen i ett hem för vård eller boende enligt social-
tjänstlagen eller på annat sätt erhåller vård eller försörjning på kommunens 
bekostnad. Detta framgår av lagen om allmän försäkring, AFL, 10 kap. 3 § 
samt kungörelsen (1962:393) om rätt i vissa fall för kommun eller annan att 
uppbära folkpension. 

I sådana ärenden skall kommunen för den pensionsberättigades personliga 
behov tillhandahålla denne ett belopp som lägst motsvarar 30 % av folkpens-
ionen för ogift ålderspensionär jämte pensionstillskott. Detta framgår av 4 § i 
kungörelsen (1962:393) om rätt i vissa fall för kommun eller annan att upp-
bära folkpension.  

För år 2000 utgör detta belopp lägst 1 399 kronor per månad beräknat på föl-
jande bruttobelopp 

Hel ålderspension för ogift   2 928 kr/månad 

Pensionstillskott till ålderspension  1 735 kr/månad 

Summa:      4 663 kr/månad 

30 % av 4 663 kronor =1 399 kronor 

Kommunen uppbär 70 % av 4 663 kronor = 3 264 kronor. 

Om den pensionsberättigade betalar arvode för godman/förvaltare ansvarar 
kommunen för att den enskilde får behålla lägst förbehållsbeloppet dvs 1 399 
kronor. 
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Den pensionsberättigade kan ha en högre pension än i ovanstående räkneex-
empel och kommer därmed att förfoga över ett belopp som överstiger 
ovanstående förbehållsbelopp.  

Skatten på pensionen betalas av den pensionsberättigade. Den som enbart 
uppbär pension med beloppet ovan d.v.s. 4 663 kronor/månad erlägger ing-
en skatt. 

Det återstående pensionsbeloppet, som den enskilde förfogar över, påverkar 
storleken på den omskostnadsersättning som kommunen erlägger till famil-
jehemmet eller betalar för den enskildes personliga kostnader i HVB vården.  

Om den pensionsberättigade på grund av sitt tillstånd inte kan begagna sig 
av kontanta medel skall, enligt 4 § kungörelsen (1962:393), förbehållsbeloppet 
i stället användas för att öka hans trivsel eller annars användas till hans per-
sonliga nytta. 

Observera 

Kommunen får inte uppbära folkpension för pensionsberättigad som 

1. är helinackorderad i en sådan boendeform som avses i 20 § andra stycket 
socialtjänstlagen 

2. bor i bostad med särskild service som avses i lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade 

3. skall betala ersättning enligt 34 § första stycket socialtjänstlagen. 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Margareta Erman,  
tfn 08-772 43 23. 
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