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Basbelopp för år 2001
Prisbasbeloppt för 2001 har fastställts till 36 900 kronor vilket innebär en
höjning med 300 kronor jämfört med 2000. Det förhöjda prisbasbeloppet har
fastställts till 37 700 kronor, en höjning med 400 kronor.
Regler om basbeloppets konstruktion återfinns i 1 kap. 6 § lagen (1962:381)
om allmän försäkring (AFL). Fastställande av basbeloppen följer av förordningen (2000:702) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2001.
Regler om inkomstbasbelopp återfinns i Lag (1998:674) om inkomstgrundad
ålderspension.

Tillämpningsområden
Prisbasbelopp = 36 900 kronor
Prisbasbeloppet används bland annat vid beräkning av olika dagpenningar
som t. ex. sjukpenning, rehabiliteringspenning och föräldrapenning enligt
AFL samt dagpenning enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga.
För år 2001 blir, vid kompensationsnivån 80 procent av fastställd sjukpenninggrundande inkomst (SGI) enligt AFL,
a)

högsta kalenderdagsberäknad dagpenning – i form av hel sjukpenning, rehabiliteringspenning och föräldrapenning – 606 kronor, och

b)

högsta dagberäknad hel sjukpenning – vid 260 dagars årsarbetstid –
851 kronor.

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

2000-12-28

För dagpenning vid totalförsvarsplikt enligt förordningen om förmåner till
totalförsvarspliktiga är kompensationsnivån 90 procent av SGI. Dagpenningen är kalenderdagsberäknad och för år 2001 blir dess högsta belopp
682 kronor.
Vissa avlöningsförmåner enligt Allmänna bestämmelser (AB)
Prisbasbeloppet ligger till grund för vissa avlöningsförmåner enligt AB.
a)

sjuklön enligt AB § 27 mom. 6 vid ledighet med sjukpenning.

b)

rehabiliteringstillägg enligt AB § 27 mom. 11 vid ledighet med rehabiliteringspenning.

c)

ersättning enligt AB § 28 mom. 2 vid ledighet med föräldrapenning,
och

d)

ersättning enligt AB § 29 mom. 1 vid ledighet med dagpenning enligt
förordningen om förmåner till totalförsvarspliktiga.

Avlöningsförmåner enligt avtalsbestämmelserna ovan utges under 2001 till
de arbetstagare vars lön per månad överstiger 62,5 procent av prisbasbeloppet (36 900 kronor) – d.v.s. överstiger 23 062, 50 kronor.
Pensioner och försäkringar
Enligt de kommunala pensionsbestämmelserna (PFA 98, PA-KL, PRF-KL
samt äldre motsvarande pensionsbestämmelser) används prisbasbeloppet för
värdesäkring av utgående pensionsförmåner samt, när det gäller PA-KL,
dessutom för beräkning av samordningsavdrag för folkpension, ATP m.m.
Prisbasbeloppet ligger också till grund för försäkringsbelopp enligt TGL-KL.

Förhöjt prisbasbelopp = 37 700 kronor
Det förhöjda prisbasbeloppet utgör gränsvärdet för olika avgiftssatser och
används för beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst och fastställande av pensionspoäng för ATP samt för beräkning av årspoäng enligt PFA
98, PA-KL och PRF-KL.

Minskat basbelopp
Det minskade basbeloppet har per den 1 januari 1999 upphört (se SFS
1998:677).

Inkomstbasbelopp
Inkomstbasbeloppet införs 2001 och motsvarar då det förhöjda prisbasbeloppet. För år därefter ska inkomstbasbeloppet räknas om med förändringen i
inkomstindex. Inkomstbasbeloppet kommer bl.a. att användas för att bestämma inkomsttaket i det allmänna pensionssystemet ( se vidare Lag
(1998:674) om inkomstgrundad ålderspension). Inkomstbasbeloppet kommer
även att användas vid värdesäkring av intjänad pensionsrätt enligt PFA 98
(se cirk. 2000:50).
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