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CIRKULÄR 13:67 
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Avdelningen för arbetsgivarpolitik 
Förhandlingssektionen 
Jeanette Hedberg 
 
Nyckelord: SFB, basbelopp  
   

Kommunstyrelsen 
Landstingsstyrelsen 
Regionstyrelsen 
Medlem i Pacta 
Arbetsgivarpolitik 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Basbeslopp för år 2014 
 

 Allmänt 

För år 2014 har regeringen  

• sänkt prisbasbeloppet med 100 kronor till 44 400 kronor, 

• sänkt det förhöjda prisbasbeloppet med 100 kronor till 45 300 kronor, och 

• höjt inkomstbasbeloppet med 300 kronor till 56 900 kronor. 

 

Tillämpningsområden 

Prisbasbeloppet = 44 400 kronor 

Prisbasbeloppet regleras i socialförsäkringsbalken (SFB 2010:110) och bestäms av 
regeringen varje år med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex. 

Prisbasbeloppet används bl.a. vid beräkning av högsta dagpenning för t.ex. 
sjukpenning, rehabiliteringspenning och föräldrapenning enligt SFB. För år 2014 
gäller de högsta belopp för dessa förmåner som anges nedan. 

 

 

Högsta dagersättning 

Beloppen nedan är beräknade med beaktande av bestämmelsen i 28 kap. 7 § SFB, som 
innebär att Försäkringskassans beräkning av sådana dagersättningsförmåner ska göras 
på en SGI som är multiplicerad med talet 0,97 (reducerad SGI). 

a) Högsta kalenderdagsberäknad hel sjukpenning/rehabiliteringspenning är 708 
kronor.  

För förlängd sjukpenning/rehabiliteringspenning (efter dag 365 i sjukperioden) är det 
högsta beloppet 664 kronor.  
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b) Högsta föräldrapenning är 944 kronor. 

 

Vissa avlöningsförmåner enligt Allmänna bestämmelser (AB) 

Prisbasbeloppet och högsta belopp för ovan angivna förmåner enligt SFB ligger till 
grund för vissa avlöningsförmåner enligt AB: 

a) sjuklön enligt AB § 28 mom. 7 vid ledighet med sjukpenning, 

b) rehabiliteringstillägg enligt AB § 28 mom. 12 vid ledighet med  

rehabiliteringspenning och 

c) ersättning enligt AB § 29 mom. 2 vid ledighet med föräldrapenning. 

Avlöningsförmåner enligt avtalsbestämmelserna som anges i a) och b) ovan avser 
under år 2014 de arbetstagare vars kontanta lön per månad överstiger 62,5 procent av 
prisbasbeloppet (44 400 kronor), dvs. överstiger 27 750 kronor. 

Ersättning enligt AB § 29 mom. 2 vid ledighet med föräldrapenning avser under år 
2014 de arbetstagare vars fasta kontanta lön per månad överstiger 83,33 procent av 
prisbasbeloppet (44 400 kronor), dvs. överstiger 36 999 kronor. 

 

Pensioner och försäkringar 

Prisbasbeloppet = 44 400 kronor 

Enligt de kommunala pensionsbestämmelserna KAP-KL och PFA för anställda samt 
PBF och PRF-KL för förtroendevalda samt äldre motsvarande pensionsbestämmelser 
används prisbasbeloppet för värdesäkring av utgående förmånsbestämda 
pensionsförmåner. För tid innan förmånen börjar betalas ut räknas livränta enligt 
KAP-KL samt kompletterande ålderspension enligt PFA om med den årliga 
förändringen av prisbasbeloppet. 

Prisbasbeloppet ligger också till grund för försäkringsbelopp enligt 
tjänstegrupplivförsäkringen TGL-KL. 

Det förhöjda prisbasbeloppet = 45 300 kronor 

Förhöjt prisbasbelopp regleras i SFB och bestäms av regeringen varje år med hänsyn 
till förändringarna i konsumentprisindex. 

Det förhöjda prisbasbeloppet är också gränsvärde för olika avgiftssatser och används 
för beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst och fastställande av 
pensionspoäng för tilläggspension samt beräkning av årspoäng enligt bl.a. PFA 98 och 
PFA 01 samt PBF och PRF-KL. 

Inkomstbasbeloppet = 56 900 kronor 
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Inkomstbasbeloppet regleras i SFB och bestäms av regeringen varje år med hänsyn till 
förändringen av inkomstindex, som visar inkomstutvecklingen i samhället. 

Inkomstbasbeloppet används bl.a. för att bestämma inkomsttaket i det allmänna 
pensionssystemet. 

Inkomstbasbeloppet är också gränsvärde för förmånsbestämda förmåner i KAP-KL 
samt för olika pensionsavgifter i vissa pensionsavtal, bl.a. AKAP-KL, PFA 01 och 
Landstingsförbundets PFA 98. 

För tid innan pension börjar betalas ut räknas intjänad pensionsrätt 1997-12-31 enligt 
PFA upp med den årliga förändringen av inkomst-basbeloppet. 

 

Frågor 

Vid frågor kontakta förhandlingssektionens servicetelefon på telefonnummer 08-452 
75 10 (bemannad måndag-torsdag kl. 13-16 samt fredag 9-12). 
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Sveriges Kommuner och Landsting 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik 

Förhandlingssektionen 

 

 

Maria Dahlberg 

 

      Jeanette Hedberg 
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