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Agneta Åhlin 
 
Nyckelord: Pension 

Kommunstyrelsen 
Landstingsstyrelsen 
Regionstyrelsen 
Medlem i Pacta 
Arbetsgivarpolitik 

Pensionsnämndens beslut om förändring av pens-
ionsbehållning, intjänad pension, kompletterande 
ålderspension och utbetalda pensionsbelopp enligt 
PFA för åren 2006 och 2003 samt intjänad pension 
för åren 1998–2000 

Ersätter cirkulär 2005:117 
Detta cirkulär ersätter cirkulär 2005:117. Pensionsnämndens tidigare beslut finns 
redovisade i SK cirkulären 1999:39, 1999:127, 2001:102, 2001:152, 2004:6 och 
2005:6. 

Förutom vad som gäller för år 2006 anges i detta cirkulär också vissa av Pensions-
nämndens beslut som tidigare inte redovisats. Dessa gäller för år 2003 samt åren 
1998, 1999 och 2000 vad avser förändring av intjänad pension enligt PFA. 

Pensionsnämnden 
Pensionsnämnden är en partssammansatt nämnd som bl.a. ger råd och anvisningar 
angående tolkning och tillämpning av bestämmelserna i pensionsavtalen PFA och 
KAP-KL. Nämnden har också till uppgift att besluta om förändring av pensions-
behållning, intjänad pension och utbetalda pensionsbelopp m.m. enligt nämnda 
pensionsavtal. I centrala protokollsanteckningar till PFA 98/PFA 01 och KAP-KL 
anges normer för Pensionsnämndens beslut. Finns särskilda omständigheter, t.ex. 
riksdagsbeslut som på något sätt påverkar pensionsområdet, kan nämnden besluta 
att avvika från normerna. 
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Beslut om förändring av pensionsbehållning, intjänad  
pension, kompletterande ålderspension och utbetalda  
pensionsbelopp enligt PFA för år 2006 
Pensionsnämnden har beslutat följande om förändring av pensionsbehållning,  
intjänad pension, kompletterande ålderspension och utbetalda pensionsbelopp 
enligt PFA för år 2006. 

Pensionsbehållning 
För tid innan pensionsbehållningen betalas ut ska pensionsbehållningen räknas 
upp med 3,91 procent vid utgången av år 2006. 

Börjar pensionsbehållningen betalas ut under 2006 ska pensionsbehållningen i 
stället räknas upp vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den  
då pensionsbehållningen börjar betalas ut. Uppräkningen görs då med den pro-
centsats som är en tolftedel av 3,91 procent multiplicerat med antalet kalender-
månader under år 2006 innan pensionsbehållningen börjar betalas ut. 

Intjänad pension 
För tid innan pension börjar betalas ut ska värdet av intjänad pension enligt pens-
ionsbestämmelserna i PFA vid utgången av år 2006 räknas upp med förändringen 
av inkomstbasbeloppet 44 500 kronor (år 2006) och 43 300 kronor (år 2005), dvs. 
med 2,77 procent. 

Börjar pension betalas ut under år 2006 ska värdet i stället förändras vid utgången 
av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionen börjar betalas ut. 
Förändringen av värdet av pensionen vid beräkningen enligt ovan ska dessutom 
multipliceras med en tolftedel av antalet kalendermånader under år 2006 innan 
pensionen börjar betalas ut. 

Kompletterande ålderspension 
Kompletterande ålderspension enligt enligt pensionsbestämmelserna i PFA ska för 
tid innan pension börjar betalas ut förändras i samma grad som prisbasbeloppet 
ändrats från den kalendermånad då pensionen beräknats, 39 700 kronor (år 2006) 
och 39 400 kronor (år 2005), dvs. med 0,76 procent vid utgången av år 2006. 

Börjar pensionen betalas ut före utgången av år 2006 sker uppräkningen i stället 
med en tolftedel av 0,76 procent för varje månad intill pensionsutbetalningen  
börjar. 
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Utbetalda pensionsbelopp 
För tid från och med då pension börjar betalas ut ska intjänad pension samt  
avgiftsbaserad pension enligt pensionsbestämmelserna i PFA förändras i samma 
grad som prisbasbeloppet ändrats från den kalendermånad då pensionen började 
betalas ut, 39 700 kronor (år 2006) och 39 400 kronor (år 2005), dvs. med  
0,76 procent vid ingången av år 2006. 

Vid utbetalning av kompletterande ålderspension, särskild ålderspension och  
efterlevandepension enligt pensionsbestämmelserna i PFA ska pensionen föränd-
ras i samma grad som prisbasbeloppet ändrats från den kalendermånad då pens-
ionen började betalas ut, 39 700 kronor (år 2006) och 39 400 kronor (år 2005), 
dvs. med 0,76 procent vid ingången av år 2006. 

Beslut om förändring av pensionsbehållning, intjänad  
pension, kompletterande ålderspension och utbetalda  
pensionsbelopp enligt PFA för år 2003 
Pensionsnämnden har beslutat följande om förändring av pensionsbehållning,  
intjänad pension, kompletterande ålderspension och utbetalda pensionsbelopp 
enligt PFA för år 2003. 

Pensionsbehållning 
För tid innan pensionsbehållningen betalas ut ska pensionsbehållningen räknas 
upp med 5,23 procent vid utgången av år 2003. 

Börjar pensionsbehållningen betalas ut under 2003 ska pensionsbehållningen i 
stället räknas upp vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den  
då pensionsbehållningen börjar betalas ut. Uppräkningen görs då med den pro-
centsats som är en tolftedel av 5,23 procent multiplicerat med antalet kalender-
månader under år 2003 innan pensionsbehållningen börjar betalas ut. 

Intjänad pension 
För tid innan pension börjar betalas ut ska intjänad pension enligt pensionsbestäm-
melserna  i PFA vid utgången av år 2003 räknas upp med förändringen av in-
komstbasbeloppet 40 900 kronor (år 2003) och 38 800 kronor (år 2002), dvs. med 
5,41 procent. 

Börjar pension betalas ut under år 2003 ska värdet i stället förändras vid utgången 
av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionen börjar betalas ut. 
Förändringen av värdet av pensionen vid beräkningen enligt ovan ska dessutom 
multipliceras med en tolftedel av antalet kalendermånader under år 2003 innan 
pensionen börjar betalas ut. 
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Kompletterande ålderspension 
Kompletterande ålderspension enligt pensionsbestämmelserna i PFA ska för tid 
innan pension börjar betalas ut förändras i samma grad som prisbasbeloppet änd-
rats från den kalendermånad då pensionen beräknats 38 600 kronor (år 2003) och 
37 900 kronor (år 2002), dvs. med 1,85 procent vid utgången av år 2003. 

Börjar pensionen betalas ut före utgången av år 2003 sker uppräkningen i stället 
med en tolftedel av 1,85 procent för varje månad intill pensionsutbetalningen  
börjar. 

Utbetalda pensionsbelopp 
För tid från och med då pension börjar betalas ut ska intjänad pension samt  
avgiftsbaserad pension enligt pensionsbestämmelserna i PFA förändras i samma 
grad som prisbasbeloppet ändrats från den kalendermånad då pensionen började 
betalas ut , 38 600 kronor (år 2003) och 37 900 kronor (år 2002), dvs. med  
1,85 procent vid ingången av år 2003. 

Vid utbetalning av kompletterande ålderspension, särskild ålderspension och  
efterlevandepension enligt pensionsbestämmelserna i PFA ska pensionen föränd-
ras i samma grad som prisbasbeloppet ändrats från den kalendermånad då pens-
ionen började betalas ut, 38 600 kronor (år 2003) och 37 900 kronor (år 2002), 
dvs. med 1,85 procent vid ingången av år 2003. 

Beslut om förändring av intjänad pension enligt PFA för 
åren 1998–2000 
Pensionsnämnden har beslutat följande om förändring av intjänad pension enligt 
pensionsbestämmelserna i PFA för åren 1998–2000. 

För tid innan pension börjar betalas ut ska intjänad pension 

1. vid utgången av år 1998; räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet  
36 300 kronor (år 1997) och 36 400 kronor (år 1998), dvs. med 0,28 procent, 

2. vid utgången av år 1999; inte räknas upp, eftersom prisbasbeloppet inte ändras 
det året, och 

3. vid utgången av år 2000; räknas upp med förändringen av prisbasbeloppet  
36 400 kronor (år 1999) och 36 600 (år 2000), dvs. med 0,55 procent. 

Börjar pensionen betalas ut under år 2000 men före utgången av det kalenderåret 
sker uppräkningen i stället med en tolftedel av 0,55 procent för varje månad intill 
pensionsutbetalningen börjar. 
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Frågor 
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Lars-Gösta Andréen, 
Catharina Bäck och Agneta Åhlin. 
 
Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Förhandlingssektionen 
 
 

Staffan Löwenborg 

  
Agneta Åhlin 
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