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Pensionsnämndens beslut angående förändring av 
pensionsbehållning och utbetalda pensionsbelopp enligt 
PFA 98 respektive PFA 01 
I förhandlingsprotokoll om Överenskommelse om Pensions- och försäkrings-
avtal PFA 98, 1998-06-12, Överenskommelse om ändringar och tillägg till 
Pensions- och försäkringsavtal PFA 98, 2001-05-08, samt i Överenskommelse 
om Pensions- och försäkringsavtal PFA 01 anges att det ska finnas en Pens-
ionsnämnd med uppgift att bl. a. ”besluta om förändring av arbetstagares 
pensionsbehållning och utbetalda pensionsbelopp — med undantag av s.k. 
individuell del”. 

1. I pensionsbestämmelserna PB § 7 anges att pensionsbehållning och utbe-
talda pensionsbelopp ska förändras enligt Pensionsnämndens beslut.  
Enligt normerna för beslut om förändring av pensionsbehållning ska 
pensionsbehållningen för tid innan pension utbetalas förändras enligt 
statslåneräntan. Centrala protokollsanteckningar punkt 1 a. 
Intjänad pension ska för tid innan pension börjar utbetalas förändras med 
inkomstbasbeloppet respektive prisbasbeloppet. Centrala protokollsan-
teckningar punkt 1 b och d. 

2. Utbetalda pensionsbelopp ska förändras med prisbasbeloppet. Centrala 
protokollsanteckningar punkt 1 c och e förändringar av pensionsbehåll-
ning och pensionsbelopp (PB § 7). Beslut om förändringarna ska i normal-
fallet ske i enlighet med av parterna fastställda normer. Om särskilda om-
ständigheter föreligger, t.ex. riksdagsbeslut som på något sätt påverkar 
pensionsområdet, kan Pensionsnämndens beslut avvika från normerna 
(centrala protokollsanteckningar till PFA 98 samt PFA 01). 
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3. Godkänna ”annan arbetsgivare” än kommun, landsting och kommunal-
förbund som träffat överenskommelse om PFA för tillämpning av PB §§ 
17, 18, 27 och 29. (se www.lf.se respektive www.svekom.se ) 

Vi har i  SK cirkulär 1999:127, 2001:102 och 2001:152 redovisat nämndens tidi-
gare beslut i ovanstående frågor. 

Beslut om förändringar av pensionsbehållning och pensionsbelopp 
(PB § 7) samt pensionsbehållning (PB § 9) 

Pensionsnämnden har vid sammanträdet den 11 september 2003 beslutat 

att det inte har inträffat något som föranleder avvikelser från normerna i 
punkt 1 i de centrala protokollsanteckningarna till PFA, och 

att underlag för fastställande av genomsnittligt årsvärde av statslånerän-
tan för en 52 veckors period ska räknas från fredagen den 14 juni 2002 
(fredagen vecka 24 år 2002), till och med fredagen den 6 juni år 2003 
(fredagen vecka 23 år 2003)  

Förändring av pensionsbehållningen enligt PB § 9 beslutades ske enligt 
följande. 

För tid innan pension utbetalas ska pensionsbehållningen per utgången 
av år 2004 räknas upp med 4,67 %. 

Börjar pensionen utbetalas före utgången av år 2004 sker uppräkningen i stäl-
let med en tolftedel av 4,67 % för varje månad intill pensionsutbetalningen 
börjar. 

Beslut om förändring av pensionsbehållning och pensionsbelopp 
m.m. (PB § 7) — intjänad pension (PB – Lf § 30) (PB – SK § 29) 

Pensionsnämnden har vid sammanträdet den 11 november 2003 konstaterat 
följande. 

Pensionsnämndens beslut om förändringar av pensionsbehållningen och ut-
betalade pensionsbelopp m.m. enligt PB § 7 ska i normalfallet grundas på de 
normer som anges i punkt 1 i centrala protokollsanteckningar till PFA 98  
respektive PFA 01. 

Regeringen har den 4 september 2003 fastställt prisbasbeloppet och det för-
höjda prisbasbeloppet enligt kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring 
till 39 300 kronor respektive 40 100 kronor för år 2004. 

Regeringen har även den 30 oktober 2003 fastställt inkomstbasbeloppet enligt 
1 kap 6 § lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension till 42 300 kro-
nor för år 2004. 

Nämnden har därför utrönt att det inte har inträffat något som föranleder 
avvikelser från normerna i punkt 1 i de centrala protokollsanteckningar-
na till PFA. 

http://www.lf.se/
http://www.svekom.se/
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Pensionsnämnden har därefter beslutat  

att förändringen av intjänad pension enligt PB § 30 respektive PB § 29 ska ske 
enligt följande. 

1 För tid innan pension börjar utbetalas ska intjänad pension per utgången 
av år 2004 räknas upp med förändringen av inkomstbasbeloppet 42 300 
kronor (år 2004) och 40 900 kronor (år 2003) dvs. med 3,42 %. 

Börjar pensionen utbetalas före utgången av år 2004 sker uppräkningen i stället 
med en tolftedel av 3,42 % för varje månad intill pensionsutbetalningen börjar. 

2 För tid från och med då pension börjar utbetalas ska intjänad pension 
enligt PB § 30 respektive PB § 29 samt avgiftsbaserad pension enligt PB  
§ 12 förändras i samma grad som prisbasbeloppet ändrats från den ka-
lendermånad då pensionen började utbetalas, prisbasbeloppet 39 300 
kronor (år 2004) respektive 38 600 kronor (år 2003) dvs. med 1,81 %. 

3 Kompletterande ålderspension enligt PB § 17 ska för tid innan pension 
börjar utbetalas förändras i samma grad som prisbasbeloppet ändrats från 
den kalendermånad då pensionen beräknats, prisbasbeloppet 39 300 kro-
nor (år 2004) respektive 38 600 kronor (år 2003) dvs. med 1,81 %. 

Börjar pensionen utbetalas före utgången av år 2004 sker uppräkningen istäl-
let med en tolftedel av 1,81 % för varje månad intill pensionsutbetalningen 
börjar. 

Vid utbetalning av kompletterande ålderspension enligt PB § 17, särskild 
ålderspension enligt PB § 20 och efterlevandepension enligt PB §§ 26–28 ska 
pensionen förändras i samma grad som prisbasbeloppet ändrats från den 
kalendermånad då pensionen började utbetalas, prisbasbeloppet 39 300 kro-
nor (år 2004) respektive 38 600 kronor (år 2003) dvs. med 1,81 %. 

Frågor 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Agneta Åhlin,  
Rikard Hultman och Lars-Gösta Andréen 
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