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CIRKULÄR 2005:6 
2005-01-26 

Pensionsnämndens beslut angående förändring av 
pensionsbehållning och utbetalda pensionsbelopp 
enligt PFA 98 respektive PFA 01 
Pensionsnämnden för PFA är en partssammansatt nämnd som, utöver att ge råd 
och anvisningar angående tolkning och tillämpning av bestämmelserna i Pensions- 
och försäkringsavtalen PFA 98 respektive PFA 01, har till uppgift att besluta om 
förändringar av arbetstagares pensionsbehållning och utbetalda pensionsbelopp 
(med undantag av s.k. individuell del) enligt dessa avtal. 
 
Av pensionsbestämmelserna PB § 7 följer att pensionsbehållning och utbetalda 
pensionsbelopp ska förändas enligt Pensionsnämndens beslut. I centrala proto-
kollsanteckningar till PFA 98 respektive PFA 01 anges normer för nämndens be-
slut. Där anges bl.a.: 
 
o För tid innan pension utbetalas ska pensionsbehållningen förändras enligt 

statslåneräntan. 
o Intjänad pension och kompletterande ålderspension ska, för tid innan pension 

börjar utbetalas, förändras med inkomstbasbeloppet respektive prisbasbelopp-
et. 

o Utbetalda pensionsbelopp ska förändras med prisbasbeloppet. 
 
Om särskilda omständigheter föreligger – t.ex. riksdagsbeslut som på något sätt 
påverkar pensionsområdet – kan Pensionsnämndens beslut avvika från normerna. 
Vid sina sammanträden den 18 juni och den 12 november 2004 har Pensions-
nämnden konstaterat att så inte är fallet och därför beslutat följande. 
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Beslut om förändring av pensionsbehållningen enligt PB § 9 
Förändring av pensionsbehållningen enligt PB § 9 ska ske enligt följande. 
 
För tid innan pension utbetalas ska pensionsbehållningen per utgången av år 2005 
räknas upp med 4,42 %. 
 
Börjar pensionen utbetalas före utgången av år 2005 sker uppräkningen i stället 
med en tolftedel av 4,42 % 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) 
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 2005 räknas upp med förändringen av inkomstbasbeloppet 43 300 kronor 
(år 2005) och 42 300 kronor (år 2004) – dvs med 2,36 %. 

 
Börjar pensionen utbetalas före utgången av år 2005 sker uppräkning i stället med 
en tolftedel av 2,36 % 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 för-
ändras i samma grad som prisbasbeloppet ändrats från den kalendermånad då 
pensionen började utbetalas, prisbasbeloppet 39 400 kronor (år 2005) respek-
tive 39 300 kronor (år 2004) – dvs med 0,25 %. 

 
3. Kompletterande ålderspension enligt PB § 17 ska för tid innan pension börjar 

utbetalas förändras i samma grad som prisbasbeloppet ändrats från den kalen-
dermånad då pensionen beräknats, prisbasbeloppet 39 4000 kronor (2005) re-
spektive 39 300 kronor (år 2004) – dvs med 0,25 %. 

 
Börjar pensionen utbetalas före utgången av år 2005 sker uppräkning i stället med 
en tolftedel av 0,25 % för varje månad intill pensionsutbetalningen börjar. 
 
4. Vid utbetalningen 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 ka-
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lendermånad då pensionen började utbetalas, prisbasbeloppet 39 400 kronor 
(år 2005) respektive 39 300 kronor (år 2004) – dvs. med 0,25 %. 

 

Frågor 
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Lars-Gösta Andréen,  
Catharina Bäck, Rikard Hultman och Agneta Åhlin. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Förhandlingssektionen 
 
 
Staffan Löwenborg 
 
 Agneta Åhlin 


	Pensionsnämndens beslut angående förändring av pensionsbehållning och utbetalda pensionsbelopp enligt PFA 98 respektive PFA 01
	Beslut om förändring av pensionsbehållningen enligt PB § 9
	Beslut om förändring av pensionsbehållning och pensionsbelopp m.m. (PB § 7) – intjänad pension (PB–Lf § 30) (PB–SK § 29)
	Frågor


