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Basbelopp för år 1997
Tre olika basbelopp
Basbeloppet för 1997 har fastställts till 36 300 kronor. (I förhållande till år
1996 höjt med 100 kronor.) Inom socialförsäkringslagstiftningen görs de
flesta beräkningar med anknytning till detta basbelopp. Vissa beräkningar
skall dock göras med anknytning till ett minskat eller förhöjt basbelopp.
Minskat basbelopp för år 1997 utgör 98 procent av basbeloppet 36 300 kronor
— dvs. 35 574 kronor. (I förhållande till år 1996 höjt med 98 kronor.)
Förhöjt basbelopp för år 1997 har fastställts till 37 000 kronor. (I förhållande
till år 1996 höjt med 200 kronor.)
Regler för de olika basbeloppens konstruktion återfinns i 1 kap. 6 § lagen
(1962:381) om allmän försäkring (AFL). Fastställande av basbeloppen följer
av förordningen (1996:879) om basbeloppet och förhöjt basbelopp för år 1997.

Tillämpningsområden
Basbelopp = 36 300 kronor
Basbeloppet används bl.a. vid beräkning av olika dagpenningar som t.ex.
sjukpenning, rehabiliteringspenning och föräldrapenning enligt AFL samt
dagpenning enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga.
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För år 1997 blir, vid kompensationsnivån 75 procent av fastställd sjukpenninggrundande inkomst (SGI) enligt AFL,
a)

högsta kalenderdagsberäknad dagpenning — i form av hel sjukpenning, rehabiliteringspenning och föräldrapenning — 559 kronor, och

b)

högsta dagberäknad hel sjukpenning — vid 260 dagars årsarbetstid —
785 kronor.

För dagpenning vid totalförsvarsplikt enligt förordningen om förmåner till
totalförsvarspliktiga är kompensationsnivån 90 procent av SGI. Dagpenningen är kalenderdagsberäknad och för år 1997 blir dess högsta belopp 671 kronor.
Vissa avlöningsförmåner enligt Allmänna bestämmelser (AB)
Det nya basbeloppet — 36 300 kronor — får konsekvenser för nedan nämnda
avlöningsförmåner enligt AB:
a)

sjuklön enligt AB § 24 mom. 5 tredje stycket vid ledighet med sjukpenning,

b)

rehabiliteringstillägg enligt AB § 24 mom. 10 andra stycket vid ledighet med rehabiliteringspenning,

c)

ersättning enligt AB § 25 mom. 2 vid ledighet med föräldrapenning, och

d)

ersättning enligt AB § 26 mom. 1 vid ledighet med dagpenning enligt
förordningen om förmåner till totalförsvarspliktiga.

Avlöningsförmåner enligt avtalsbestämmelserna ovan utges under 1997 till
de arbetstagare vars lön per månad överstiger 62,5 procent av basbeloppet
(36 300 kronor) — dvs. överstiger 22 687:50 kronor.
Pensioner och försäkringar
Enligt de kommunala pensionsbestämmelserna (PA-KL m.fl. avtal) används
basbeloppet för värdesäkring av utgående pensionsförmåner samt för beräkning av samordningsavdrag för folkpension, ATP m.m.
Basbeloppet används vidare för beräkning av 1997 års försäkringsbelopp
enligt TGL-KL. Se bilaga.

Minskat basbelopp = 35 574 kronor
Det minskade basbeloppet används för beräkning av utgivna belopp för
folkpension och ATP (AFL 1 kap. 6 § tredje stycket) samt delpension.
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Förhöjt basbelopp = 37 000 kronor
Det förhöjda basbeloppet används för beräkning av högsta pensionsgrundande inkomst och fastställande av pensionspoäng för ATP samt för beräkning av årspoäng enligt PA-KL och PRF-KL.
Det förhöjda basbeloppet multiplicerat med 7,5 dvs. 277 500 kronor utgör
övre inkomstgräns för allmänna egenavgifter för sjukförsäkringen och pensionsförsäkringen.
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Bilaga till
Cirkulär 1996:195

Försäkringsbelopp enligt TGL-KL för år 1997
Ersättningsbeloppen enligt tjänstegrupplivförsäkringen TGL-KL är enligt
försäkringsbestämmelserna knutna till basbeloppet. Med hänsyn till det nya
basbeloppet för år 1997 (36 300 kr) ändras försäkringsbeloppen i TGL-KL.
För försäkringsfall som inträffar under år 1997 utgår sålunda försäkringsersättning i form av begravningshjälp, grundbelopp och barnbelopp enligt följande.
- Begravningshjälp utges med 18 150 kronor. Efter avliden ålders- eller visstidspensionär kan beroende på efterlevandekrets och den avlidnes ålder begravningshjälp utges med upp till 36 300 kronor.
- Grundbelopp utges med hänsyn till den avlidne arbetstagarens ålder samt
sysselsättningsgrad enligt nedanstående tabell (beloppen anges i kronor).

Den försäkrades
Sysselsättnings- Sysselsättningsålder vid dödsfallet grad på minst 40 grad på 20 men
procent
inte 40 procent
54 år eller yngre
55 år
56 år
57 år
58 år
59 år
60 år
61 år
62 år
63 år
64 men inte 67 år

217 800
199 650
181 500
163 350
145 200
127 050
108 900
90 750
72 600
54 450
36 300

108 900
99 825
90 750
81 675
72 600
63 525
54 450
45 375
36 300
27 225
18 150

- Barnbelopp utges med hänsyn till barnets/syskonets ålder samt den avlidne arbetstagarens sysselsättningsgrad enligt nedanstående tabell (beloppen anges i kronor).

Barnets/syskonets
Sysselsättnings- Sysselsättningsålder vid försäkrings- grad på minst grad på 20 men
fallets inträffande
40 procent
inte 40 procent
inte fyllt 17 år
fyllt 17 men inte 19 år
fyllt 19 men inte 20 år

72 600
54 450
36 300

36 300
27 225
18 150
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