Anvisningar för beräkning av
förlust av allmän pension

Besöksadress

Postadress

Telefon

E-post

Karlavägen 108

Box 24048

08-522 787 00

info@trafikskadenamnden.se

104 50 STOCKHOLM

Innehållsförteckning
Förord ........................................................................................................................................................................ 4
1. Förlust av allmän pension för den yngre generationen (födda 1954 och senare) ............................................ 5
1.1 Första år med förlust ....................................................................................................................................... 8
1.2 Ing. PBH första år med förlust ....................................................................................................................... 8
1.3 Fastställelseår .................................................................................................................................................. 8
1.4 Sjukersättning .................................................................................................................................................. 8
1.4.1 Fr.o.m. år .................................................................................................................................................. 8
1.4.2 Pga. skadan och annan orsak .................................................................................................................... 8
1.4.3 Sjukersättning exkl. ev. garantiersättning, steglös avräkning av sjukersättning ....................................... 9
1.5 Poängår /Försäkringstid – ganrantipension - inkomstpensionstillägg ....................................................... 10
1.6 Medelpoäng och antagandepoäng ................................................................................................................ 10
1.7 Pensionsgrundande inkomst (PGI) som oskadad......................................................................................... 10
1.7.1 Pensionsgrundande inkomst (PGI) ......................................................................................................... 10
1.7.2 Konkurrerande skadeorsaker .................................................................................................................. 11
1.7.3 Fastställelseåret ....................................................................................................................................... 11
1.8 PU (PGI + PGB) som skadad ........................................................................................................................ 11
1.9 Manuell beräkning av PU som skadad för fastställelseåret och året dessförinnan .................................... 11
1.9.1 Hel sjukersättning (utan LAF-livränta) ................................................................................................... 12
1.9.2 Partiell sjukersättning (utan LAF-livränta) och/eller inkomst av arbete ................................................. 12
1.9.3 LAF-livränta till följd av skadan............................................................................................................. 12
1.10 Arvsvinster och administrativa kostnader ................................................................................................... 13
1.11 B-PGB, PL-PGB och S-PGB ...................................................................................................................... 13
1.12 Fiktivt underlag och ev. PGB ...................................................................................................................... 13
1.13 P-rätt som ej beaktats ovan.......................................................................................................................... 14
1.13.1 Inkomstförlust under akut sjuktid ......................................................................................................... 14
1.13.2 Retroaktiv LAF-livränta/ej skadebetingad LAF livränta ...................................................................... 14
1.13.3 Karriäreffekt ......................................................................................................................................... 15
1.14 Jämkning ..................................................................................................................................................... 15
1.14.1 Pensionsförlustberäkning ...................................................................................................................... 15
1.14.2 Kvotdelsjämkning ................................................................................................................................. 15
1.15 Inkomst av arbete efter 65/67 år ................................................................................................................. 17
1.15.1 Uppskjutet uttag av ålderspension till 66 år, 67 år, 68 år, 69 år eller 70 år........................................... 17
1.15.2 Uttag av ålderspension vid 65/67 år...................................................................................................... 17
2. Förlust av allmän pension för mellangenerationen (födda 1938-1953) .......................................................... 19
2.1 Gift eller ogift................................................................................................................................................. 24
2.2 Första år med inkomstförlust ........................................................................................................................ 24
2.3 Fastställelseår ................................................................................................................................................ 24
2.4 Ing. PBH första år med inkomstförlust ........................................................................................................ 24
2.5 Sjukersättning ................................................................................................................................................ 24
2.5.1 Fr.o.m. år ................................................................................................................................................ 24
2.5.2 Pga. skadan och annan orsak .................................................................................................................. 25
2.5.3 Belopp exkl. ev. garantiersättning .......................................................................................................... 25

1

2.6 LAF-livränta till följd av skadan ................................................................................................................... 26
2.7 Tilläggspension (ATP) ................................................................................................................................... 26
2.7.1 ATP-år .................................................................................................................................................... 26
2.7.2 ATP-poäng.............................................................................................................................................. 26
2.7.3 Totpp....................................................................................................................................................... 27
2.7.4 Försäkringstid - garantipension
26
2.8 Antagandepoäng och medelpoäng ................................................................................................................ 28
2.9 Pensionsgrundande inkomst (PGI) som oskadad ......................................................................................... 28
2.9.1 Pensionsgrundande inkomst (PGI) ......................................................................................................... 28
2.9.2 Konkurrerande skadeorsaker .................................................................................................................. 28
2.9.3 Fastställelseåret ....................................................................................................................................... 29
2.9.4 Ålderspension under fastställelseåret ...................................................................................................... 29
2.10 Pensionsgrundande inkomst (PGI) som skadad ......................................................................................... 29
2.11 Arvsvinster och administrativa kostnader ................................................................................................... 29
2.12 B-PGB, PL-PGB och S-PGB ...................................................................................................................... 30
2.13 PU (PGI + PGB) som skadad ...................................................................................................................... 30
2.14 Korrigering av poäng................................................................................................................................... 30
2.15 Pensionsrätt som ej beaktats ovan .............................................................................................................. 31
2.15.1 Allmänt ................................................................................................................................................. 31
2.15.2. Inkomstförlust under akut sjuktid ........................................................................................................ 32
2.15.3 Retroaktiv LAF-livränta/ej skadebetingad LAF livränta ...................................................................... 32
2.16 Jämkning ..................................................................................................................................................... 32
2.16.1 Pensionsförlustberäkning ...................................................................................................................... 32
2.16.2 Kvotdelsjämkning ................................................................................................................................. 32
2.17 Inkomst av arbete efter 65/67 års ålder....................................................................................................... 34
2.17.1 Uppskjutet uttag av ålderspension till 66 år, 67 år, 68 år, 69 år eller 70 år........................................... 34
2.17.2 Uttag av ålderspension vid 65/67 år...................................................................................................... 34
3. Förlust av allmän pension vid skälighetsbestämd inkomstförlust och inkomstförlust under begränsad tid
................................................................................................................................................................................... 36
3.1 Skälighetsbestämd inkomstförlust................................................................................................................. 36
3.2 Inkomstförlust under begränsad tid .............................................................................................................. 36
5. Bilagor:................................................................................................................................................................. 37
5.1 Pensionsmyndighetens databild ”Pensionsbehållning för reducering av garantipension” – Bilaga 1 ..... 38
5.2 Pensionsmyndighetens databilds databild ”Pensionsunderlag” – Bilaga 2 ................................................ 39
5.3 Pensionsmyndighetens databild ”SA-PGB/AP-PGB Pensionsgrundande belopp” – Bilaga 3 .................. 40
5.4 Pensionsmyndighetens databild ”029-bild” – Bilaga 4 ................................................................................ 43
5.5 Pensionsmyndighetens databild ”Poäng tom. 2002”F/sjb uppgifter – bilaga 5 ......................................... 44
5.6 Pensionsmyndighetens databild ”Poäng fr.o.m. 2003”- Bilaga 6 ................................................................ 45
5.7 Exempel 1....................................................................................................................................................... 46
5.8 Exempel 2....................................................................................................................................................... 50
5.9 Exempel 3....................................................................................................................................................... 55
5.10 Exempel 4..................................................................................................................................................... 60
5.11 Exempel 5..................................................................................................................................................... 64

2

5.12 Exempel 6..................................................................................................................................................... 72
5.13 Exempel 7..................................................................................................................................................... 79
5.14 Exempel 8..................................................................................................................................................... 86
5.15 Exempel 9..................................................................................................................................................... 92
5.16 Exempel 10................................................................................................................................................... 99
5.17 Exempel 11................................................................................................................................................. 108
5.18 Exempel 12 A och B…………………………………………………………………………………110–116

5.19 Exempel 13……………………………………………………………………………….. 120 5.19 Exempel 14 ………………………………………………………………………… 131 -

3

Förord
Anvisningar för beräkning av förlust allmän av pension ersätter cirkulären 4–2004 och 4–2005,
4–2007.
Förlust av allmän pension beräknas i särskilda beräkningsprogram i Excel. Beräkningsprogrammen i Excel – som kan laddas ner från Trafikskadenämndens hemsida www.trafikskadenamnden.se – är följande.
•
•
•

”Förlust av allmän pension för den yngre generationen (födda 1954 och senare)” (se
avsnitt 1)
”Förlust av allmän pension för mellangenerationen (födda 1938–1953)” (se avsnitt 2)
”Förlust av allmän pension vid skälighetsbestämd inkomstförlust och inkomstförlust under begränsad tid” (se avsnitt 3)

Trafikskadenämnden uppdaterar årligen i december månad beräkningsprogrammen med inkomstbasbelopp, prisbasbelopp, förhöjt prisbasbelopp och inkomstindex.
Följande delningstal gäller för år 2022:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

17,0 vid pensionsålder 65 år
16,4 vid pensionsålder 66 år
15,9 vid pensionsålder 67 år
15,3 vid pensionsålder 68 år
14,7 vid pensionsålder 69 år
14,1 vid pensionsålder 70 år
13,5 vid pensionsålder 71 år
12,9 vid pensionsålder 72 år
12,3 vid pensionsålder 73 år
11,8 vid pensionsålder 74 år
11,2 vid pensionsålder 75 år

Födda 1961 och senare gäller följande:
Trafikskadenämndens råd beslutade den 17 december 2021 att ersättning för inkomstförlust ska
lämnas till 67 års ålder för födda 1961 och senare. Förmåner från trygghetssystemet förutsätts
utgå fram till 67 års ålder. Räknarna har omarbetats enligt rådets beslut. För åren mellan 65 –
67 år beräknas pensionsrätterna, automatiskt, oskadad och skadad, utifrån fastställelseårets PGI
och PU. Beräkningen redovisas på fliken Fakta.
Födda 1958 – 1960 gäller följande:
Förmåner från trygghetssystemet förutsätts utgå fram till 66 års ålder. Detta berör födda 1958 –
1961 och där den skadade skulle ha arbetat efter 65 år och skjutit upp uttaget av ålderspensionen. Fliken ink eft 65, 67, uppskjutet uttag ska i förekommande fall användas och i den fliken
beräknas pensionsrätten som skadad automatiskt fram till 65 års ålder. Pensionsrätt för eventuell sjukersättning/Laf för det det 66:e året får beräknas manuellt. Sid 134-136, 5.19 Ex 14 B.
Delningstalet 14,1 vid pensionsålder 67 år innebär vid faktorberäkning 1,08 % vid inkomstförluster fr.o.m 1999 och delningstal 17,0 vid pensionsålder 65 år och faktorberäkning 1,01 %.
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Aktuella ändringar är införda i beräkningsverktygen TN 22-03-01 ”Förlust av allmän pension
yngre generationen (födda fr.o.m. 1954 och senare),”Förlust av allmän pension för mellangenerationen (födda 1938–1953)”,”Pensionsförlust vid skälighetsbestämd inkomstförlust/inkomstförlust under begränsad tid”.

Förlust av allmän pension för den yngre generationen
(födda 1954 och senare)

Beräkningsprogrammet ”Förlust av allmän pension för den yngre generationen (födda 1954 och
senare)” används om den skadade har eller har haft sjukersättning (hel eller partiell), LAF-livränta eller har återgått i arbete med lägre inkomster.
Programmet består av flera s.k. flikar. Den flik som alltid ska fyllas i och redovisas är följande.
• Fliken ”Fakta” (se nästa sida och avsnitt 1.1 - 1.13)
De flikar som ska fyllas i, ibland, är följande.
•
•
•
•

Fliken ”Manuell PU + LAF” (se sidan 7 och avsnitt 1.9) om den skadade har inkomster
av arbete eller är beviljad LAF-livränta till följd av skadan.
Fliken ”Jämkning” (se avsnitt 1.14) om skadeersättningen ska jämkas.
Fliken ”Inkomster efter 65/67 pens. ålder, uppskjutet uttag” (se avsnitt 1.15.1) om den
skadade som oskadad skulle ha fortsatt att arbeta efter 65/67 års ålder och tagit ut ålderspensionen vid senare tidpunkt.
Fliken ”Inkomster efter pens. ålder, uttag 65/67 år (se avsnitt 1.15.2) om den skadade
som oskadad skulle ha fortsatt att arbeta efter 65/67 års ålder men tagit ut ålderspensionen från och med 65/67 år.

Flikarna ”Manuell PU + LAF”, ”Jämkning” och ”Inkomster efter 65/67 år” ska redovisas tillsammans med fliken ”Fakta”.
De flikar som inte ska fyllas i är följande (finns inte med i cirkuläret).
• Fliken ”Uppdatering och hjälpberäkning”
• Fliken ”Garantipension”
Följande utredning ska inhämtas från Pensionsmyndigheten.
•
•
•

Databilden ”Pensionsbehållning för reducering av garantipension, se bilaga 1, sidan 38)
i samtliga ärenden. Denna bild ersätter ”Övriga PBH. Reducering av garantipension”
Databilden ”Pensionsunderlag” (se bilaga 2, sidan 39) i samtliga ärenden.
Databilden ”SA-PGB/AP-PGB Pensionsgrundande belopp" (se bilaga 3, sidan 40) för
fastställelseåret och eventuellt för året dessförinnan om den skadade är beviljad LAFlivränta till följd av skadan (se avsnitt 1.9.3).

Från försäkringskassan ska inhämtas.
• Beslut om beräkning av förtidspension/sjukbidrag (vid pensionsfall före 2003)
• Beslut om beräkning av sjukersättning (vid nybeviljad eller ändrad grad fr.o.m. 2003)
• Beslut om sjukersättning fr.o.m. år 2016 med anledning av den höjning som skedde av
sjukersättningen fr om oktober 2015.
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Följande uppgifter ska läggas in på fliken ”Fakta”.

1.1 Första år med förlust
Lägg in det tidigaste året av första år med inkomstförlust eller första år med sjukersättning pga.
skadan (tidigare förtidspension/sjukbidrag). Om inkomstförlusten, före första år med inkomstförlust, kompenserats genom samordningsförmån som inte är pensionsgrundande ska pensionsförlustberäkningen även omfatta denna tid.
Inkomstförlust under den akuta sjuktiden ska ingå i beräkningen. En beräkning för den akuta
sjuktiden kan i enskilt fall göras under rubriken ”P-rätt som ej beaktats ovan” (se avsnitt 1.13.1)
eller i beräkningsprogrammet ”Förlust av allmän pension vid skälighetsbestämd inkomstförlust
och inkomstförlust under begränsad tid” (se avsnitt 3.2). Dessa fall är då det rör sig om mindre
förluster och har förflutit lång tid mellan inkomstförlust under akut tid och senare uppkommen
inkomstförlust.
Vid omprövning enligt SkL 5:5 görs en ny beräkning med början från första år med inkomstförlust enligt ovan. Den nya pensionsförlustberäkningen ersätter tidigare pensionsförlustberäkning.

1.2 Ing. PBH första år med förlust
Ing. PBH första år med förlust framgår av databilden ”Pensionsbehållning för reducering av garantipension”. (se bilaga 1, sidan 38). Ing. PBH får inte vara mindre än 1 kr.

1.3 Fastställelseår

Samma fastställelseår bör gälla för beräkningen av pensionsförlust som för beräkningen av
framtida inkomstförlust.

1.4 Sjukersättning
Följande uppgifter om den skadades sjukersättning (tidigare förtidspension/sjukbidrag) ska läggas in i beräkningsprogrammet.
1.4.1 Fr.o.m. år
Fr.o.m. år framgår av Försäkringskassans beslut om beräkning av sjukersättning (tidigare förtidspension/sjukbidrag). Det är det år från och med vilket den skadade är beviljad hel eller partiell sjukersättning. Om retroaktiv sjukersättning har beviljats ska dock året för beslut läggas in
istället (se exempel 2, sidan 49). Detta eftersom den skadades pensionsrätt redan fastställts av
Skatteverket för år före beslutet. Fr.o.m. år 2016 ska det nya beloppet för sjukersättning läggas
in.
1.4.2 Pga. skadan och annan orsak
Sjukersättning pga. skadan läggs in under rubriken ”pga. skadan”. Sjukersättning pga. annan
orsak före eller efter skadan läggs in under rubriken ”annan orsak”.
Det är viktigt att den redovisade totala sjukersättningen – såväl pga. skadan som annan orsak –
motsvarar den totalt beviljade.
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Sjukersättning pga. skadan och annan orsak anges till 25, 50, 75 eller 100. Procenttecknet redovisas automatiskt. Rutan ska inte fyllas i/vara blank om sjukersättningsgrad annan orsak inte är
aktuell. Se exempel 8 sid 85.
Är den skadade beviljad sjukersättning både pga. skadan och annan orsak är det inkomstförlustkalkylen som är avgörande för hur rutorna ”pga. skadan” och ”annan orsak” ska fyllas i. Har
inkomsten som oskadad beräknats utifrån partiell arbetsinkomst och partiell sjukersättning ska
sjukersättning pga. skadan läggas in under rubriken ”pga. skadan” och sjukersättning pga. annan orsak under rubriken ”annan orsak”. Om den skadade är beviljad partiell sjukersättning
pga. skadan och – lång tid därefter – beviljas ytterligare sjukersättning pga. annan orsak ger en
beräkning enligt ovanstående stycke inte full kompensation för förlust av allmän pension. För
en korrekt beräkning av förlust av allmän pension fordras i ett sådant fall en ny beräkning av
den antagandeinkomst och pensionsrätt som skulle ha varit aktuell för den tillkommande sjukersättningen. Det är ytterst få fall där denna situation bedöms föreligga. I en sådan situation kan
förlusten av allmän pension beräknas utifrån att den tillkommande sjukersättningen är pga. skadan och ersätta förlusten fullt ut.
Har inkomsten som oskadad däremot beräknats utifrån hel arbetsinkomst och inkomstförlusten
fördelats på skadan och annan orsak, ska hela sjukersättningen läggas in under rubriken ”pga.
skadan”. Den av programmet beräknade förlusten av allmän pension får därefter fördelas på
skadan och annan orsak (se exempel 4, sidan 60).
Kvotdelning av den framräknade förlusten kan inte ske i de fall där den skadade genom partiell
inkomst och pensionsrätt för sjukersättning ”annan orsak” skulle ha uppnått intjänandetaket för
maximal pensionsrätt. Beräkningsmetoden med kvotdelning kan inte heller användas i fall där
inkomstförlusten under år ersatts fullt ut för att senare kvotdelas pga. tillkommande arbetsoförmåga. I sådana fall bör pensionsförlusten antingen ersättas fullt ut med bortseende ifrån kvotdelning eller att beräkningen görs utifrån de inkomstunderlag som skulle ha varit aktuella för
respektive år samt pensionsrätt för sjukersättning ”annan orsak”.
1.4.3 Sjukersättning exkl. ev. garantiersättning
Vid ändrad grad av sjukersättning eller nybeviljad sjukersättning fr.o.m. 2003 ska den inkomstrelaterade sjukersättningens årsbelopp läggas in under rubriken ”sjukersättning exkl. garantiersättning” (se exempel 2, sidan 48). Det är årsbeloppet som ska läggas in även om sjukersättning inte har utgått för hela året. Fr.o.m. oktober 2015 höjdes sjukersättningen från tidigare
0,64 till 0,647 av antagandeinkomsten. För sjukersättning beviljad före oktober 2015 ska det
nya årsbeloppet fr.o.m. 2016 läggas in. Den inkomstrelaterade sjukersättningens årsbelopp
framgår av Försäkringskassans beslut om beräkning av sjukersättning. Om den skadade endast
är beviljad garantiersättning ska siffran 1 läggas in i rutan. Om den skadade efter period av sjukersättning blir helt arbetsför, d v s ändring fr.o.m. visst år och till graden 0 ska för det aktuella
ändringsåret siffran 1 läggas in i rutan för belopp. Exempel på detta är när den skadade efter period av sjukersättning återgått i heltidsarbete men med lägre inkomst.
Den som har sjukersättning beviljad enligt de regler som gällde före 2008 har möjlighet att arbeta och ha kvar sin sjukersättning. Inkomsterna upp till ett så kallat fribelopp påverkar inte sjukersättningen. Om den skadade återgått i arbete och sjukersättningen ändrats till steglös
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avräkning ska det nya beloppet för sjukersättningen för fastställelseåret och eventuellt året dessförinnan, om Skatteverket inte har fastställt något PU för det året. Se ex 12 A sid 110 och ex
12 B sid 116.

1.5 Poängår

Om den skadade har varit beviljad förtidspension eller sjukbidrag före 2003 ska antal poängår
läggas in i beräkningsprogrammet (se exempel 1, sidan 44). Rutan ”Poängår” blir vit om den
ska fyllas i. Antal poängår framgår av Försäkringskassans beslut om beräkning av förtidspension eller sjukbidrag. Maximalt antal poängår för hel förtidspension och sjukbidrag är 30. Om
den skadade endast har varit beviljad förtidspension eller sjukbidrag med folkpension och pensionstillskott läggs siffran 0 in i rutan ”Poängår” (se exempel 11, sidan 107).

1.5.1 Försäkringstid – garantipension – inkomstpensionstillägg

Beräkningsprogrammet för garantipension beräknar automatiskt garantipensionen utifrån full
försäkringstid vilket är 40 år. För rätt till oreducerad garantipension fordras 40 års försäkringstid i Sverige mellan 16 år och 64 år. Från och med 16 år och till och med 24 år tillgodoräknas
endast de år för vilka PGI eller PGB har fastställts. Om den skadade inte uppnår full försäkringstid görs korrigeringen av försäkringstiden genom att lägga in rätt antal år i rutan ”Försäkringstid”. Uppgift om försäkringstid framgår av Försäkringskassans/Pensionsmyndighetens beslut. Beräkningsprogrammet beräknar automatiskt eventuellt inkomstpensionstillägg.

1.6 Medelpoäng och antagandepoäng

Om den skadade har varit beviljad förtidspension eller sjukbidrag före 2003 ska medelpoängen
läggas in i beräkningsprogrammet (se exempel 1, sidan 44). Rutan ”Medelpoäng” blir vit om
den ska fyllas i. Medelpoängen framgår av Försäkringskassans beslut om beräkning av förtidspension eller sjukbidrag. Det är den slutligt fastställda medelpoängen som ska läggas in. Om
den skadade endast har varit beviljad förtidspension eller sjukbidrag med folkpension och pensionstillskott läggs poängen 0,00 in i rutan ”Medelpoäng” (se exempel 11, sidan 107).
Om den skadade pga. annan orsak har varit beviljad förtidspension eller sjukbidrag före 2003
ska även antagandepoängen läggas in i beräkningsprogrammet. Rutan ”Antagandepoäng” blir
vit om den ska fyllas i.
Medelpoängen och antagandepoängen läggs in med kommatecken.

1.7 Pensionsgrundande inkomst (PGI) som oskadad
1.7.1 Pensionsgrundande inkomst (PGI)
Uppgift om pensionsgrundande inkomst (PGI) som oskadad hämtas från inkomstförlustkalkylen.
PGI som oskadad är lön, vissa skattepliktiga förmåner (t.ex. bilförmån) samt skattepliktiga ersättningar från socialförsäkringen (t.ex. sjukpenning, föräldrapenning och vårdbidrag). Endast
inkomster som uppgår till 1 000 kr per år och arbetsgivare räknas in i PGI. PGI som oskadad är
vidare icke skadebetingad LAF-livränta efter eventuell samordning. Icke skadebetingade ersättningar från tjänstepensionsförsäkringar är inte PGI som oskadad, bortsett från dagersättning
från AGS (de första 360 dagarna).
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Vid första år med förlust och där inkomstförlusten inte är för helt år ska eventuell tidigare intjänad inkomst under aktuellt år beaktas. Detta p.g.a. att det av Pensionsmyndigheten fastställda
PU för året är beräknat för helt år. Om den skadade går i ålderspension under fastställelseåret
ska inkomstunderlaget, omräknat till helt årsbelopp, läggas in. PGI som oskadad avrundas till
närmast lägre hundratal kronor. Programmet tar automatiskt hänsyn till inkomsttaket.
1.7.2 Konkurrerande skadeorsaker
Är den skadade beviljad sjukersättning både pga. skadan och annan orsak är det inkomstförlustkalkylen som är avgörande för hur kolumnen ”PGI som oskadad” ska fyllas i.
Har inkomsten som oskadad beräknats utifrån partiell arbetsinkomst och partiell sjukersättning
ska den partiella arbetsinkomsten läggas in som PGI som oskadad. Den partiella sjukersättningen (tidigare förtidspension/sjukbidrag) och eventuell tjänstepension ska inte läggas in som
PGI som oskadad. Programmet beräknar automatiskt pensionsrätten för den partiella sjukersättningen utifrån de uppgifter som lagts in i programmet enligt avsnitt 1.4.
Har inkomsten som oskadad däremot beräknats utifrån hel arbetsinkomst och inkomstförlusten
fördelats på skadan och annan orsak, ska hela arbetsinkomsten läggas in som PGI som oskadad.
Den av programmet beräknade förlusten av allmän pension får därefter fördelas på skadan och
annan orsak (se exempel 4, sidan 60). Se dock 1.4. 2, sid 8 sista st.
1.7.3 Fastställelseåret
PGI som oskadad för fastställelseåret är den beräknade årsinkomsten som oskadad för det året.
Det är viktigt att denna är representativ för framtiden. Tillfälliga inkomster m.m. får läggas in
under rubriken ”P-rätt som ej beaktats ovan” (se avsnitt 1.13).

1.8 PU (PGI + PGB) som skadad
PU (PGI+PGB) som skadad framgår av databilden ”Pensionsunderlag” (se bilaga 2, sidan 39).
Om PU saknas för ett år ska siffran 0 läggas in.
Programmet beräknar automatiskt manuella PU som skadad för fastställelseåret och året dessförinnan enligt avsnitt 1.9.1 – 1.9.3. För fastställelseåret ska alltid programmets beräknade PU
läggas in eftersom detta är representativt för framtiden. Om Pensionsmyndigheten har fastställt
PU för det året ska det bortses ifrån. Detta eftersom det kan innehålla sjukpenning, semesterersättning, arvoden etc. För året före fastställelseåret ska programmets beräknade PU läggas in
om Skatteverket inte har fastställt något PU för det året.
Korrigering av PU för år före fastställelseåret
I normalfallet ska inte någon korrigering av det av Pensionsmyndigheten fastställda PU göras.
Om det faktiska PU i enskilt fall för år före fastställelseåret behöver korrigeras, exempelvis vid
fiktivt samordnad inkomst, görs detta genom att det år man önskar beräkning läggs in i rutan
Fastställelseår. (se ex sid 120 – 126)
På fliken ”manuell PU + LAF läggs in den fiktiva inkomsten under pensionsgrundande inkomst
som skadad för det inlagda året och eventuellt året innan. Programmet beräknar nytt PU för det
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inlagda fastställelseåret och året dessförinnan. Vid korrigering av PU ska anledningen till korrigeringen och beräkningen för respektive år redovisas.

1.9 Manuell beräkning av PU som skadad för fastställelseåret och
året dessförinnan
Följande gäller beträffande den manuella beräkningen av PU för fastställelseåret och året dessförinnan.
1.9.1 Hel sjukersättning (utan LAF-livränta)
Om den skadade är beviljad hel sjukersättning (utan LAF-livränta) beräknar programmet automatiskt PU för fastställelseåret och året dessförinnan. Dessa PU redovisas i rött på fliken
”Fakta” ovanför rubriken ”PU (PGI + PGB)” och ska läggas in som PU för fastställelseåret och
eventuellt för året dessförinnan, om Pensionsmyndigheten inte har fastställt något PU för det
året (se exempel 1, sidan 44).
1.9.2 Partiell sjukersättning (utan LAF-livränta) och/eller inkomst av arbete
Om den skadade har inkomst av arbete ska inkomsten för fastställelseåret läggas in på fliken
”Manuell PU + LAF” under rubriken ”Pensionsgrundande inkomst som skadad”.
Om Pensionsmyndigheten inte har fastställt något PU för året före fastställelseåret ska även inkomst av arbete för det året läggas in. Utifrån de inlagda uppgifterna om inkomst av arbete på
fliken ”Manuell PU + LAF” beräknar programmet automatiskt manuella PU för fastställelseåret
och eventuellt för året dessförinnan. Dessa PU redovisas i rött på fliken ”Fakta” ovanför rubriken ”PU (PGI + PGB)” och ska läggas in som PU för fastställelseåret och eventuellt för året
dessförinnan (se exempel 2, sidan 49).
Pensionsgrundande inkomst (PGI) som skadad är lön, vissa skattepliktiga förmåner (t.ex. bilförmån) samt skattepliktiga ersättningar från socialförsäkringen (t.ex. sjukpenning, föräldrapenning och vårdbidrag). Endast inkomster som uppgår till 1 000 kr per år och arbetsgivare räknas
in i PGI. PGI som skadad är vidare icke skadebetingad LAF-livränta efter eventuell samordning. Icke skadebetingade ersättningar från tjänstepensionsförsäkringar är inte PGI som skadad,
bortsett från dagersättning från AGS (de första 360 dagarna).
Om sjukersättningens belopp har matats in i programmet blir hela årsbeloppet pensionsgrundande (enligt avsnitt 1.4.3). I sådant fall ska sjukpenning som under året föregått sjukersättningen inte tas upp som PGI som skadad (se exempel 2, sidan 49).
PGI som skadad för fastställelseåret är den beräknade årsinkomsten som skadad. Det är viktigt
att denna är representativ för framtiden. Om den skadade går i ålderspension under fastställelseåret ska inkomstunderlaget, omräknat till helt årsbelopp, läggas in.
Fliken ”Manuell PU + LAF” ska redovisas tillsammans med fliken ”Fakta”.
1.9.3 LAF-livränta till följd av skadan
Om den skadade är beviljad LAF-livränta till följd av skadan ska LAF-livräntans årsbelopp och
sjukersättningens årsbelopp för fastställelseåret samt samordningsprocenten läggas in på fliken
”Manuell PU + LAF” under rubrikerna ”LAF-livränta”, ”Sjukersättning” och
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”Samordningsprocent” (se exempel 3, sidan 53). Om Pensionsmyndigheten inte har fastställt
något PU för året före fastställelseåret ska även LAF-livräntans årsbelopp och sjukersättningens
årsbelopp för det året läggas in.
LAF-livräntans månadsbelopp framgår av databilden "SA-PGB/AP-PGB Pensionsgrundande
belopp" (se bilaga 3, sidan 40). Månadsbeloppet omräknas till årsbelopp. Sjukersättningens månadsbelopp framgår av samma databild. ISA månadsbelopp omräknas till årsbelopp. Samordningsprocenten framgår också av databilden. För det fall beloppen ändrats under fastställelseåret bör senast kända belopp, omräknat till årsbelopp, läggas in. Om den skadade går i ålderspension under fastställelseåret ska månadsbeloppen, omräknat till helt årsbelopp, läggas in.
Utifrån de inlagda uppgifterna om LAF-livräntans årsbelopp, sjukersättningens årsbelopp och
samordningsprocenten beräknar programmet automatiskt manuella PU för fastställelseåret och
eventuellt för året dessförinnan. Dessa PU redovisas i rött på fliken ”Fakta” ovanför rubriken
”PU (PGI + PGB)” och ska läggas in som PU för fastställelseåret och eventuellt för året dessförinnan. Fliken ”Manuell PU + LAF” ska redovisas tillsammans med fliken ”Fakta”.

1.10 Arvsvinster och administrativa kostnader
Arvsvinsterna och de administrativa kostnaderna framgår av databilden ”Pensionsbehållning för
reducering av garantipension” (se bilaga 1, sidan 38). Om arvsvinsterna och administrativa
kostnaderna saknas för fastställelseåret ska föregående års arvsvinst och administrativa kostnader läggas in. Den administrativa kostnaden anges med positivt belopp, programmet räknar
automatiskt av kostnaden. Om den skadade enbart har garantiersättning och ingen ”Ing PBH vid
första år med förlust” ska rutorna för arvvinster och förvaltningskostnader lämnas blanka eller 0
läggas in.

1.11 B-PGB, PL-PGB och S-PGB
Eventuella PGB för barnår (B-PGB), plikttjänstgöring (PL-PGB) och studier (S-PGB) framgår
av databilden ”Pensionsunderlag” (se bilaga 2, sidan 39). Beloppen för plikttjänstgöring (PLPGB) och studier (S-PGB) ska läggas in för respektive år om de skulle ha varit aktuella som
oskadad. Om den skadade som oskadad skulle ha haft andra PGB för barnår (B-PGB) än de
som Försäkringskassan fastställt, kan dessa läggas in i programmet. PGB för studier (S-PGB)
ska endast läggas in om studierna skulle ha varit aktuella även skadan förutan. Om ett B-PGB,
PL-PGB eller S-PGB finns för fastställelseåret ska det inte läggas in programmet, utan rutan
”B-PGB, PL-PGB och S-PGB” ska lämnas blank.

1.12 Fiktivt underlag och ev. PGB
Under rubriken ”Fiktivt underlag och ev. PGB” redovisas automatiskt ett fiktivt underlag för
skadade som pga. annan orsak är beviljade sjukersättning (tidigare förtidspension). Det fiktiva
underlaget beräknar programmet utifrån den inkomstrelaterade sjukersättning, antagandepoäng
alternativt medelpoäng som lagts in i programmet.
Under rubriken ”Fiktivt underlag och ev. PGB” redovisas även automatiskt eventuellt PGB som
lagts in under rubriken ”B-PGB, PL-PGB, S-PGB” enligt avsnitt 1.11.
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1.13 P-rätt som ej beaktats ovan
I rutan ”P-rätt som ej beaktats ovan” kan manuellt beräknad pensionsrätt för inkomstförlust under akut sjuktid (se avsnitt 1.13.1), retroaktiv LAF-livränta (se avsnitt 1.13.2) samt kommande
inkomstökningar – såsom karriäreffekter (se avsnitt 1.13.3) – läggas in.
Under rubriken ”Ev. anteckningar” kan text läggas in som förklarar den manuellt beräknade
pensionsrätten som lagts in i rutan ”P-rätt som ej beaktats ovan”.
1.13.1 Inkomstförlust under akut sjuktid
Pensionsrätt för inkomstförlust under akut sjuktid och tillfälliga inkomster m.m. som inte beaktas i beräkningen kan läggas in i rutan ”P-rätt som ej beaktats ovan”.
Inkomstförluster över inkomsttaket ska inte tas med i beräkningen. Den manuellt beräknade
pensionsrätten 1,01 procent av inkomstförlusterna för födda före 1961 och 1,08 procent för
födda 1961 och senare läggs in i rutan ”P-rätt som ej beaktats ovan”. (Denna beräkning kan
dock i enskilt fall inte ge tillräcklig kompensation eftersom den inte beaktar indexuppräkning.
1.13.2 Retroaktiv LAF-livränta/ej skadebetingad LAF livränta
Beräkningsverktygets PU för fastställelseåret ska alltid läggas in.
Har den skadade beviljats skadebetingad retroaktiv LAF-livränta för fastställelseåret ska pensionsrätten för den del av LAF-livräntan som inte blivit pensionsgrundande beräknas och läggas
in i rutan ”P-rätt som ej beaktats ovan”. I de fall Skatteverket inte fastställt pensionsunderlag för
fastställelseåret framgår det av Försäkringskassans avräkningsbesked till vilken del LAF- livräntan inte grundat pensionsrätt p.g.a. att annan pensionsgrundande ersättning utgått under fastställelseåret. Pensionsrätten beräknas manuellt till 1,01 alt.1.08 procent av skillnadsbeloppet.
Den manuellt beräknade pensionsrätten läggs in på den oskadades sida i rutan ”P-rätt som ej beaktats ovan”.
Har den skadade beviljats skadebetingad retroaktiv LAF-livränta för fastställelseåret och Skatteverket fastställt pensionsunderlag för det året gäller följande. Är det fastställda pensionsunderlaget lägre än det av programmet beräknade skall 1,01 alt.1,08 procent av (mellanskillnaden/0,93) läggas in i beräkningsprogrammet på den oskadade sidan i rutan ”P-rätt som ej beaktas ovan”. Är det fastställda pensionsunderlaget högre än det av programmet beräknade skall
1,09 procent av mellanskillnaden läggas in på den skadade sidan i rutan ”Reducering av pensionsrätt”.
I de fall den skadade har hel sjukersättning p.g.a. skadan och ej skadebetingad LAF-livränta beaktar beräkningsverktyget inte den ej skadebetingade LAF- livräntan i det framräknade PU för
fastställelseåret. Den överkompensation som detta kan innebära kan beaktas genom att man
bortser ifrån LAF-livräntan i inkomst som oskadad för fastställelseåret alternativt beräknar
överkompensationen manuellt och reducerar den framräknade förlusten. Ett alternativ är att
man, för fastställelseåret, lägger in den ej skadebetingade LAF-livräntan som pensionsgrundande inkomst som skadad.
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1.13.3 Karriäreffekt
Pensionsrätt för kommande inkomstökningar, t.ex. karriäreffekter, ska läggas in i rutan ”P-rätt
som ej beaktats ovan”.
Pensionsrätten beräknas manuellt med utgångspunkt i den pensionsgrundande inkomsten (PGI)
som oskadad för fastställelseåret. Framtida PGI som oskadad som överstiger fastställelseårets
PGI som oskadad beräknas manuellt med hänsyn till det antal år som dessa avser. Vid beräkningen måste hänsyn tas till inkomsttaket cirka 8,07 inkomstbasbelopp. Pensionsrätten beräknas
till procent av summan av tillkommande PGI som oskadad. Den manuellt beräknade pensionsrätten läggs in i rutan ”P-rätt som ej beaktats ovan”. – Motsvarande kan i vissa fall bli aktuellt i
situationen som skadad.
Exempel:
Skl född 1997 01 01
Fastställelseår är 2021 och PGI som oskadad för samma år är 300 000 kr. PGI för 2024-2029 är 350 000 kr per år,
för 2030 – 2034 är PGI 400 000 kr/år, för 2035 – 2039 är PGI 450 000 kr/år, för 2040 – 2044 är PGI 500 000 kr/år,
för 2045 – 2049 är PGI 550 000 kr, för 2050 – 2064 år PGI 600 000 kr.
Från och med 2024 och fram till skl fyller 67 år är det 40 år.
För tiden till och med 2029 är är PGI 50 000 kr högre än 300 000 kr per år. För tiden till och med 2034 är PGI
100 000 kr högre än 300 000 kr per år. För tiden till och med 2039 är PGI 150 000 kr högre än 300 000 kr per år.
För tiden till och med 2044 är PGI 200 000 kr högre än 300 000 kr per år. För tiden därefter är PGI:n upp till intjänadetaket 250 000 kr högre än PGI 300 000 kr per år.
Intjänandetaket 2021, före pensionsavgift är 550 000 kr.
Tillkommande PGI som oskadad är då 50 000 x 5 år + 100 000 x 5 år + 150 000 x 5 år + 200 000 x 5 år + 250 000
x 20 år, sammanlagt 7 500 000 kr. Pensionsrätten på den tillkommande PGI som oskadad beräknas till 81 000 kr
( 7 500 000 x 1,08 %) och ska läggas in i rutan ”P-rätt som ej beaktats ovan”

1.14 Jämkning
Om skadeersättningen ska jämkas gäller följande.
1.14.1 Pensionsförlustberäkning
Beräkna förlusten av allmän pension på fliken ”Fakta” och eventuellt fliken ”Manuell PU +
LAF” enligt avsnitt 1.1 – 1.13.
1.14.2 Kvotdelsjämkning
Lägg in den procentsats som är aktuell, 80 procent eller 90 procent samt uppgift om till vilken
kvotdel jämkning ska ske på fliken ”Jämkning”. Kvotdelen anges till 1/3, 1/2 eller 2/3.
Markera med X i rutan ”Gift” på fliken ”Jämkning” för det fall den skadade är gift. En person
som stadigvarande sammanbor med någon med vilken han eller hon har varit gift eller har eller
har haft barn ska likställas med gift. En person som är gift men stadigvarande lever åtskild från
sin make ska likställas med ogift.
Programmet kontrollerar automatiskt om den kvotdelsjämkade ersättningen och den allmänna
pensionen som skadad uppgår till den garanterade nivån av den allmänna pensionen som oskadad. Om den kvotdelsjämkade förlusten av allmän pension och den allmänna pensionen som
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skadad inte uppgår till den garanterade nivån av den allmänna pensionen som oskadad beräknar
programmet automatiskt ett tillägg.
Fliken ”Jämkning” ska redovisas tillsammans med fliken ”Fakta”.
Exempel (80 % regeln och jämkning till 1/2):
Förlusten av allmän pension beräknas till 18 350 kr enligt fliken ”Fakta”. Den kvotdelsjämkade ersättningen beräknas till 9 175 kr enligt fliken ”Jämkning”. Pensionen som oskadad har beräknats till 143 571 kr, 80 procent därav
är 114 857 kr. Summan av den kvotdelsjämkade förlusten 9 175 kr och pensionen som skadad 125 221 kr blir
134 396 kr. Den kvotdelsjämkade förlusten och pensionen som skadad uppgår således till minst 80 procent av pensionen som oskadad. Något tillägg ska då inte göras, utan ersättning för pensionsförlust ska lämnas med 9 175 kr.
Urklipp fliken ”Fakta”:
Gift eller därmed jämställd
garantipension

pension

oskadad

0

143 571

skadad

0

125 221

Pensionsförlust för gift / jämställd

18 350

Urklipp fliken ”Jämkning”:
Pensionsförlust, jämkning, 80%.

(förlust av allmän pension)
ev. X -markering

Skada nr.

gift / jämställd

x

Namn

Pension som oskadad

143 571

Pension som skadad

125 221

Förlust av allmän pension
kvotdel

1/2

80%

114 857

18 350
9 175

134 396

Textalternativ:

Den kvotdelsjämkade förlusten och pensionen som skadad uppgår till minst 80 % av pens-

1 ionen som oskadad. Något tillägg skall ej göras utan ersättning utgår med 9 175

2
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1.15 Inkomst av arbete efter 65/67 år
1.15.1 Uppskjutet uttag av ålderspension
Om den skadade som oskadad skulle ha fortsatt att arbeta efter 65/67 års ålder ska den aktuella
pensionsåldern som oskadad läggas in på fliken ”Inkomster efter 65/67 år, uppskjutet uttag” (se
sidan 219) i rutan ”Pensionsålder”. De pensionsåldrar som kan läggas in är 66 år, 67 år, 68 år,
69 år eller 70 år. Programmet beräknar därefter automatiskt förlusten av allmän pension utifrån
följande två antaganden.
a) Som oskadad skulle den skadade ha ansökt om ålderspension först vid den angivna
pensionsåldern (66 år, 67 år, 68 år, 69 år, 70 år), dvs. pensionen skulle ha skjutits upp
till den senare angivna åldern.
b) Som skadad bygger förutsättningarna på att den skadade ansöker om ålderspension vid
den tidpunkt då sjukersättningen upphör. Om den skadade ansökt om ålderspension tidigare än vad som skulle ha varit fallet som oskadad bortser beräkningsprogrammet ifrån
detta och beräknar pensionsförlusten som skadad utifrån den pensionsålder som skulle
ha varit aktuell som oskadad. Pensionsrätten räknas upp mellan åren och aktuell pensionsålder och beräknas utifrån bestämmelserna om inkomstpension.
Vid beräkningen används automatiskt de av rådet fastställda delningstalen 16,4 vid pensionsålder 66 år, 15,8 vid pensionsålder 67 år, 15,2 vid pensionsålder 68 år, 14,6 vid pensionsålder 69
år, och 14,1 vid pensionsålder 70 år.
Förlusten av allmän pension är den beräknade förlusten på fliken ”Inkomster efter 65/67 år,
uppskjutet uttag”.
Fliken ”Ink eft 65/67, uppskjutet uttag” ska redovisas tillsammans med fliken ”Fakta”.
1.15.2 Uttag av ålderspension vid 65/67 år
Om den skadade som oskadad skulle ha tagit ut den allmänna pension fr.o.m. 65/67 års månaden men haft inkomster efter aktuell pensionsålder, ska pensionsåldern och de årliga inkomsterna läggas in på fliken ”Ink eft pens, uttag 65, 67” (se sidan 20). Den räknaren ska användas
vid pensionsuttag 65, 67 års ålder.
Programmet beräknar därefter automatiskt förlusten av allmän pension med utgångspunkt i inkomstförlusterna och delningstalen 16,4 för 66 år, 15,8 för 67 år, 15,2 för 68 år, 14,6 för 69 år,
14.1 för 70 år, 13,5 för 71 år, 12,9 för 72 år, 12,3 för 73 år, 11,7 för 74 år och 11,1 för 75 år.
Förlusten av allmän pension är den beräknade förlusten på fliken ”Inkomster efter pens.uttag 65
/67 år”.
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1.15.3 Uttag av ålderspension vid 66, 67, 68, 69 eller 70 år
Om den skadade som oskadad skulle ha skjutit upp uttaget av den allmänna pensionen till senare tidpunkt än 65/67 års månaden och haft inkomster därefter ska fliken ”Inkomster efter
pens uttag 65/67 år, uppskjutet uttag” användas. Vid inkomster efter pensionsuttag ska inmatningar göras under ”inkomst efter pensionsuttag” (se sid 19). Fortsättningsräknaren på sid 19 är
en utvidgning av räknaren ink eft pensionsuttag och räknar pensionsrätt för inkomst efter pensionsuttag utifrån den inlagda pensionsåldern.
Fliken ”Inkomster efter pens uttag 65/67 år ” ska redovisas tillsammans med fliken
”Fakta”
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2. Förlust av allmän pension för mellangenerationen
(födda 1938–1953)
Beräkningsprogrammet ”Förlust av allmän pension för mellangenerationen (födda 1938–1953)”
används om den skadade har eller har haft sjukersättning (hel eller partiell), LAF-livränta eller
har återgått i arbete med lägre inkomster.
Programmet består av flera s.k. flikar. Den flik som alltid ska fyllas i och redovisas är följande.
•

Fliken ”Fakta” (se sidan 23 och avsnitt 2.1 – 2.15)

De flikar som ska fyllas i ibland är följande.
•

Fliken ”Jämkning” (se avsnitt 2.16) om skadeersättningen ska jämkas.

•

Fliken ”Inkomst efter 65 år, uppskjutet uttag” (se avsnitt 2.17.1) om den skadade som
oskadad skulle ha fortsatt att arbeta efter 65 års ålder och tagit ut ålderspensionen vid
denna senare tidpunkt.

•

Fliken ”Inkomster efter 65 år, uttag 65 år (se avsnitt 2.17.2) om den skadade som oskadad skulle ha fortsatt att arbeta efter 65 års ålder men tagit ut ålderspensionen från och
med 65 år.

Flikarna ”Jämkning” och ”Inkomster efter 65 år” ska redovisas tillsammans med fliken ”Fakta”.
De flikar som inte ska fyllas i är följande (finns inte med i cirkuläret).
•
•
•
•
•
•

Fliken ”TP”
Fliken ”Totpp”
Fliken ”IP”
Fliken ”Garantipension”
Fliken ”Uppdatering”
Fliken ”Antagande- och medelpoäng”

Följande utredning ska inhämtas från Pensionsmyndigheten.
•

Databilden ”Pensionsbehållning för reducering av garantipension” (se bilaga 1, sidan
38) i samtliga ärenden.

•

Databilden ”Pensionsunderlag” (se bilaga 2, sidan 39) i samtliga ärenden.

•

Databilden ”SA-PGB/AP-PGB Pensionsgrundande belopp" (se bilaga 3, sidan 40) för
fastställelseåret och eventuellt för året dessförinnan om den skadade är beviljad LAFlivränta till följd av skadan (se avsnitt 2.6).
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•

”029-bild” eller databilden ”Pensionspoäng t.o.m. 2002” (se bilaga 4, sidan 41 och bilaga 5, sidan 42) i samtliga ärenden. För det fall den skadade haft partiell förtidspension/sjukbidrag ska databilden ” F/sjb uppgifter” inhämtas då bilden ”Pensionspoäng t o
m 2002” vid partiell förtidspension/sjukersättning inte utvisar den totala poängen.

•

Databilden ”Poäng fr.o.m. 2003 (se bilaga 6, sidan 43) i samtliga ärenden.

Från försäkringskassan ska inhämtas
•

Beslut om beräkning av förtidspension/sjukbidrag (vid pensionsfall före 2003)

•

Beslut om beräkning av sjukersättning (vid nybeviljad eller ändrad grad fr.o.m. 2003)

•

Beslut om sjukersättning fr.o.m. år 2016 med anledning av den höjning som skedde av
sjukersättningen fr om oktober 2015.
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Följande uppgifter ska läggas in i på fliken ”Fakta”.

2.1 Gift eller ogift
Markera med X för gift eller ogift.
En person som stadigvarande sammanbor med någon med vilken han eller hon har varit gift eller har eller har haft barn ska likställas med gift. En person som är gift men stadigvarande lever
åtskild från sin make ska likställas med ogift.

2.2 Första år med inkomstförlust
Lägg in det tidigaste året av första år med inkomstförlust eller första år med sjukersättning pga.
skadan (tidigare förtidspension/sjukbidrag).
Inkomstförlust under den akuta sjuktiden ska också ingå i beräkningen. En beräkning för den
akuta sjuktiden kan i enskilt fall göras under rubriken ”P-rätt som ej beaktats ovan” (se avsnitt
2.15.2) eller i beräkningsprogrammet ”Förlust av allmän pension vid skälighetsbestämd inkomstförlust och inkomstförlust under begränsad tid” (se avsnitt 3.2). Dessa fall är då det rör
sig om mindre förluster och förflutit lång tid mellan inkomstförlust under akut tid och senare
uppkommen förlust.
Vid omprövning enligt SkL 5:5 görs en ny beräkning med början från första år med inkomstförlust enligt ovan. Den nya pensionsförlustberäkningen ersätter tidigare pensionsförlustberäkning.

2.3 Fastställelseår
Samma fastställelseår bör gälla för beräkningen av pensionsförlust som för beräkningen av
framtida inkomstförlust.

2.4 Ing. PBH första år med inkomstförlust
Ing. PBH första år med inkomstförlust framgår av databilden ”Pensionsbehållning för reducering av garantipension” (se bilaga 1, sidan 38). Ing. PBH får inte vara mindre än 1 kr.

2.5 Sjukersättning
Följande uppgifter om den skadades sjukersättning (tidigare förtidspension/sjukbidrag) ska läggas in i beräkningsprogrammet.
2.5.1 Fr.o.m. år
Fr.o.m. år framgår av Försäkringskassans beslut om beräkning av sjukersättning (tidigare förtidspension/sjukbidrag). Det är det år från och med vilket den skadade är beviljad hel eller partiell sjukersättning. Om retroaktiv sjukersättning har beviljats ska dock året för beslut läggas in
istället. Detta eftersom den skadades pensionspoäng och pensionsrätt redan fastställts av Skatteverket för år före beslutet.
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2.5.2 Pga. skadan och annan orsak
Sjukersättning pga. skadan läggs in under rubriken ”pga. skadan”. Sjukersättning pga. annan
orsak före eller efter skadan läggs in under rubriken ”annan orsak”.
Det är viktigt att den redovisade totala sjukersättningen – såväl pga. skadan som annan orsak –
motsvarar den totalt beviljade.
Sjukersättning pga. skadan och annan orsak anges till 25, 50, 75 eller 100. Procenttecknet redovisas automatiskt. Rutan ska inte fyllas i/vara bland om sjukersättningsgrad annan orsak inte är
aktuell. Se exempel 8 sid 85.
Är den skadade beviljad sjukersättning både pga. skadan och annan orsak är det inkomstförlustkalkylen som är avgörande för hur rutorna ”pga. skadan” och ”annan orsak” ska fyllas i. Har
inkomsten som oskadad beräknats utifrån partiell arbetsinkomst och partiell sjukersättning ska
sjukersättning pga. skadan läggas in under rubriken ”pga. skadan” och sjukersättning pga. annan orsak under rubriken ”annan orsak”. (se exempel 8, sid 85). Om den skadade är beviljad
partiell sjukersättning pga. skadan och – lång tid därefter – beviljas ytterligare sjukersättning
pga. annan orsak ger en beräkning enligt ovanstående stycke inte full kompensation för förlust
av allmän pension. För en korrekt beräkning av förlust av allmän pension fordras i ett sådant
fall en ny beräkning av den antagandeinkomst och pensionsrätt som skulle ha varit aktuell för
den tillkommande sjukersättningen. Det är ytterst få fall där denna situation bedöms föreligga. I
en sådan situation kan förlusten av allmän pension beräknas utifrån att den tillkommande sjukersättningen är pga. skadan och ersätta förlusten fullt ut.
Har inkomsten som oskadad däremot beräknats utifrån hel arbetsinkomst och inkomstförlusten
fördelats på skadan och annan orsak, ska hela sjukersättningen läggas in under rubriken ”pga.
skadan”. Den av programmet beräknade förlusten av allmän pension får därefter fördelas på
skadan och annan orsak (se exempel 9, sid 90).
Kvotdelning av den framräknade förlusten kan inte ske i de fall där den skadade genom partiell
inkomst och pensionsrätt för sjukersättning ”annan orsak” skulle ha uppnått intjänandetaket för
maximal pensionsrätt. Beräkningsmetoden med kvotdelning kan inte heller användas i fall där
inkomstförlusten under år ersatts fullt ut för att senare kvotdelas pga. tillkommande arbetsoförmåga. I sådana fall bör pensionsförlusten antingen ersättas fullt ut med bortseende ifrån kvotdelning eller att beräkningen görs utifrån de inkomstunderlag som skulle ha varit aktuella för
respektive år samt pensionsrätt för sjukersättning annan orsak.
2.5.3 Belopp exkl. ev. garantiersättning
Vid ändrad grad av sjukersättning eller nybeviljad sjukersättning fr.o.m. 2003 ska den inkomstrelaterade sjukersättningens årsbelopp läggas in under rubriken ”Belopp exkl. ev. garantiersättning” (se exempel 5, sidan 64). Fr.o.m. oktober 2015 höjdes sjukersättningen från tidigare
0,64 till 0,647 av antagandeinkomsten. Det är årsbeloppet som ska läggas in även om sjukersättning inte har utgått för hela året. För sjukersättning beviljad före oktober 2015 ska det nya
årsbeloppet fr.o.m. 2016 läggas in. Den inkomstrelaterade sjukersättningens årsbelopp framgår
av Försäkringskassans beslut om beräkning av sjukersättning.
Om den skadade endast är beviljad garantiersättning ska siffran 1 läggas in i rutan. Om den skadade efter period av sjukersättning blir helt arbetsför, d v s ändring fr.o.m. visst år och till
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graden 0 ska för det aktuella ändringsåret siffran 1 läggas in i rutan för belopp. Exempel på
detta är när den skadade efter period av sjukersättning återgått i heltidsarbete men med längre
inkomst.

2.6 LAF-livränta till följd av skadan
Om den skadade är beviljad LAF-livränta till följd av skadan ska sjukersättningens årsbelopp
och LAF-livräntans årsbelopp för fastställelseåret samt samordningsprocenten läggas in under
rubrikerna ”Sjukersättning”, ”Samordnad LAF-livränta” och ”Samordningsprocent” (se exempel 7, sidan 77). Om Pensionsmyndigheten inte har fastställt något PU för året före fastställelseåret ska även LAF-livräntans årsbelopp och sjukersättningens årsbelopp för det året läggas in.
Sjukersättningens månadsbelopp framgår av databilden "SA-PGB/AP-PGB Pensionsgrundande
belopp" (se bilaga 3, sidan 40). ISA månadsbelopp omräknas till årsbelopp. LAF-livräntans månadsbelopp framgår av samma databild. Månadsbeloppet omräknas till årsbelopp. Samordningsprocenten framgår också av databilden. För det fall beloppen ändrats under fastställelseåret bör senast kända belopp under året omräknat till årsbelopp läggas in. Om den skadade går i
ålderspension under fastställelseåret ska månadsbeloppen, omräknat till helt årsbelopp, läggas
in.
Utifrån de inlagda uppgifterna om sjukersättningens årsbelopp, LAF-livräntans årsbelopp och
samordningsprocenten beräknar programmet automatiskt PU för fastställelseåret och eventuellt
för året dessförinnan. Dessa PU redovisas i rött ovanför rubriken ”PU (PGI + PGB)” och ska
läggas in som PU för fastställelseåret och eventuellt för året dessförinnan.

2.7 Tilläggspension (ATP)
2.7.1 ATP-år
Första år med ATP-poäng framgår av ”029-bilden” (se bilaga 4, sidan 47) eller databilden ”Poäng t.o.m. 2002” (se bilaga 5, sidan 42). Även om det första årets ATP-poäng är 0,00 ska det
året läggas in. Därefter redovisas automatiskt alla år från och med första år med ATP-poäng och
till och med fastställelseåret. – Den ruta som ska fyllas i är vit.
2.7.2 ATP-poäng
ATP-poäng för tiden till och med 2002 framgår av ”029-bilden” (se bilaga 4, sidan 41) eller databilden ”Poäng t.o.m. 2002” kompletterat med F/sjb uppgifter vid partiell förtidspension/sjukbidrag (se bilaga 5, sidan 42). ATP-poängen för tiden från och med 2003 framgår av databilden
”Poäng fr.o.m. 2003” under rubriken ”Summa poäng” (se bilaga 6, sidan 43).
ATP-poäng ska inte läggas in fr.o.m. det år den skadade beviljats hel sjukersättning utan LAFlivränta (tidigare förtidspension/sjukbidrag).
ATP-poängen ska läggas in med kommatecken. För år med 0,00 ATP-poäng ska 0,00 läggas in
i programmet.
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2.7.3 Totpp
Om den skadade är beviljad partiell sjukersättning eller hel sjukersättning och LAF-livränta ska
totpp läggas in i beräkningsprogrammet.
Totpp – tidigare ”Ppj” (före 1999) och numera ”Summa poäng” eller ”Total poäng” (fr.o.m.
2003) – framgår av ”029-bilden” (se bilaga 4, sidan 41), databilderna ”Poäng t.o.m. 2002” (bilaga 5, sidan 42) och databilden ”F/sjb uppgifter” och ”Poäng fr.o.m. 2003” (se nedan och bilaga 6, sidan 43).

Totpp
I vissa fall har Försäkringskassan inte beräknat ”Totpp” för år med partiell sjukersättning (tidigare förtidspension/sjukbidrag). Detta gäller fall då den skadade för retroaktivt beviljad sjukersättning har fått sjukpenning som är större eller lika stor som sjukersättningen. Detta åtgärdas
genom att korrigera år för beviljad sjukersättning till året efter (se avsnitt 2.5.1).
För år före 1999 ska den högsta av ”Ppj” eller antagandepoängen läggas in som ”Totpp”. Antagandepoängen framgår av 029-bilden under rubriken ”SA”. Från och med 1999 ska ”Totpp”
läggas in även om antagandepoängen är högre.
För fastställelseåret ska inte ”Totpp” läggas in i beräkningsprogrammet utan rutan ska lämnas
blank. För detta år räknar programmet automatiskt fram ett ”Totpp”.

2.7.4 Försäkringstid – garantipension
Beräkningsprogrammet för garantipension beräknar automatiskt garantipensionen utifrån full
försäkringstid vilket är 40 år. För rätt till oreducerad garantipension fordras 40 års försäkringstid i Sverige mellan 16 år och 64 år. Från och med 16 år och till och med 64 år tillgodoräknas
endast de år för vilka PGI eller PGB har fastställts. Om den skadade inte uppnår full försäkringstid görs korrigeringen av försäkringstiden genom att lägga in rätt antal år i rutan ”Försäkringstid”. Uppgift om försäkringstid framgår av Försäkringskassans/Pensionsmyndighetens beslut.
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2.8 Antagandepoäng och medelpoäng
Programmet beräknar automatiskt antagandepoäng och medelpoäng utifrån de poäng som lagts
in under rubrikerna ”ATP-poäng” och ”Totpp”. Om Försäkringskassans antagandepoäng och
medelpoäng avviker från de beräknade, ska Försäkringskassans antagandepoäng och medelpoäng läggas in i de vita rutorna. Att avvikelse uppstår beror på att Försäkringskassan tillämpar
annat år för försäkringsfall än år då sjukersättning (tidigare förtidspension) har beviljats.
Exempel:
Programmet har beräknat antagandepoängen till 5,75 och medelpoängen till 5,83. Försäkringskassan har dock beräknat medelpoängen till 5,85. Medelpoängen ska därför korrigeras till 5,85. Programmet använder de poäng som
redovisas till vänster.

antagandepoäng

Försäkringskassans
Beräknad
antagandepoäng

5,75
medelpoäng
5,85

5,75
medelpoäng
5,85

5,83
förs. fall år 2000

2.9 Pensionsgrundande inkomst (PGI) som oskadad
2.9.1 Pensionsgrundande inkomst (PGI)
Uppgift om pensionsgrundande inkomst (PGI) som oskadad hämtas från inkomstförlustkalkylen.
PGI som oskadad är lön, vissa skattepliktiga förmåner (t.ex. bilförmån) samt skattepliktiga ersättningar från socialförsäkringen (t.ex. sjukpenning, föräldrapenning och vårdbidrag). Endast
inkomster som uppgår till 1 000 kr per år och arbetsgivare räknas in i PGI. PGI som oskadad är
vidare icke skadebetingad LAF-livränta efter eventuell samordning. Icke skadebetingade ersättningar från tjänstepensionsförsäkringar är inte PGI som oskadad, bortsett från dagersättning
från AGS (de första 360 dagarna). Om den skadade går i ålderspension under fastställelseåret
ska inkomstunderlaget, omräknat till helt årsbelopp, läggas in.
PGI som oskadad ska inte avrundas. Programmet tar automatiskt hänsyn till inkomsttaket.
2.9.2 Konkurrerande skadeorsaker
Är den skadade beviljad sjukersättning både pga. skadan och annan orsak är det inkomstförlustkalkylen som är avgörande för hur kolumnen ”PGI som oskadad” ska fyllas i.
Har inkomsten som oskadad beräknas utifrån partiell arbetsinkomst och partiell sjukersättning
ska den partiella arbetsinkomsten läggas in som PGI som oskadad (se exempel 8, sidan 84).
Den partiella sjukersättningen (tidigare förtidspension/sjukbidrag) och eventuell tjänstepension
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ska inte läggas in som PGI som oskadad. Programmet beräknar automatiskt pensionsrätten och
pensionspoängen för den partiella sjukersättningen utifrån de uppgifter som lagts in i programmet enligt avsnitt 2.5.
Har inkomsten som oskadad däremot beräknats utifrån hel arbetsinkomst och inkomstförlusten
fördelats på skadan och annan orsak, ska hela arbetsinkomsten läggas in som PGI som oskadad.
Den av programmet beräknade förlusten av allmän pension får därefter fördelas på skadan och
annan orsak (se exempel 9, sidan 91). Se dock 2.5.2 sid 24, sista st.
2.9.3 Fastställelseåret
PGI som oskadad för fastställelseåret är den beräknade årsinkomsten som oskadad för det året.
Det är viktigt att denna är representativ för framtiden. Tillfälliga inkomster m.m. får läggas in
under rubriken ”P-rätt som ej beaktas ovan” (se avsnitt 2.15).
2.9.4 Ålderspension under fastställelseåret
Om år för ålderspensionering sammanfaller med fastställelseåret ska helårsbelopp inmatas.

2.10 Pensionsgrundande inkomst (PGI) som skadad
För år före fastställelseåret ska den skadades eventuella pensionsgrundande inkomst (PGI) som
skadad läggas in för år då ATP-poäng eller totpp saknas. Rutan blir vit om den ska fyllas i. För
fastställelseåret ska alltid eventuell PGI som skadad läggas in. Det är viktigt att PGI som skadad för fastställelseåret är representativ för framtiden.
Uppgift om PGI som skadad hämtas från inkomstförlustkalkylen.
PGI som skadad är lön, vissa skattepliktiga förmåner (t.ex. bilförmån) samt skattepliktiga ersättningar från socialförsäkringen (t.ex. sjukpenning, föräldrapenning och vårdbidrag). Endast
inkomster som uppgår till 1 000 kr per år och arbetsgivare räknas in i PGI. PGI som skadad är
vidare icke skadebetingad LAF-livränta efter eventuell samordning. Icke skadebetingade ersättningar från tjänstepensionsförsäkringar är inte PGI som skadad, bortsett från dagersättning från
AGS (de första 360 dagarna). Om den skadade går i ålderspension under fastställelseåret ska inkomstunderlaget, omräknat till helt årsbelopp, läggas in.
Om sjukersättningens belopp har matats in i programmet blir hela årsbeloppet pensionsgrundande (enligt avsnitt 2.5.3). I sådant fall ska sjukpenning som under året föregått sjukersättningen inte tas upp som PGI som skadad. PGI som skadad ska inte avrundas.

2.11 Arvsvinster och administrativa kostnader
Arvsvinsterna och de administrativa kostnaderna framgår av databilden ”Pensionsbehållning för
reducering av garantipension” (se bilaga 1, sidan 38). Om arvsvinsterna och administrativa
kostnaderna saknas för fastställelseåret ska föregående års arvsvinst och administrativa kostnader läggas in. Den administrativa kostnaden anges med positivt belopp, programmet räknar
automatiskt av kostnaden.
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2.12 B-PGB, PL-PGB och S-PGB
Eventuella PGB för barnår (B-PGB), plikttjänstgöring (PL-PGB) och studier (S-PGB) framgår
av databilden ”Pensionsunderlag” (se bilaga 2, sidan 39). Beloppen för plikttjänstgöring PLPGB och för studier (S-PGB) ska läggas in för respektive år om de skulle ha varit aktuella som
oskadad. Om ett B-PGB, PL-PGB eller S-PGB finns för fastställelseåret ska det inte läggas in i
programmet, utan rutan ”B-PGB, PL-PGB och S-PGB” ska lämnas blank.

2.13 PU (PGI + PGB) som skadad
PU (PGI + PGB) som skadad framgår av databilden ”Pensionsunderlag” (se bilaga 2, sidan 39).
Om PU saknas för ett år ska siffran 0 läggas in.
Programmet beräknar automatiskt PU som skadad för fastställelseåret och året dessförinnan.
Dessa redovisas i rött ovanför rubriken ”PU (PGI + PGB)”. För fastställelseåret ska alltid programmets beräknade PU läggas in eftersom detta är representativt för framtiden. Om Skatteverket har fastställt PU för det året ska det bortses ifrån. Detta eftersom det kan innehålla sjukpenning, semesterersättning, arvoden etc. För året före fastställelseåret ska programmets beräknade PU läggas in om Skatteverket inte har fastställt något PU för det året.
Korrigering av PU för år före fastställelseåret
I normalfallet ska inte någon korrigering av det av Pensionsmyndigheten fastställda PU göras.
Om det faktiska PU i enskilt fall för år före fastställelseåret behöver korrigeras, exempelvis vid
fiktivt samordnad inkomst, görs detta genom att det år man önskar beräkning läggs in i rutan
Fastställelseår. (se ex sid 120 – 126)
På fliken ”manuell PU + LAF läggs in den fiktiva inkomsten under pensionsgrundande inkomst
som skadad för det inlagda året och eventuellt året innan. Programmet beräknar nytt PU för det
inlagda fastställelseåret och året dessförinnan. Vid korrigering av PU ska anledningen till korrigeringen och beräkningen för respektive år redovisas.

2.14 Korrigering av poäng
I normalfallet ska inte någon korrigering av poäng göras. Om i undantagsfall de faktiska poäng
som redovisas på fliken ”TP” mellan fastställelseår och pensioneringen bör korrigeras görs
detta genom att en annan poäng läggs in i rutan ”korrigering av poäng”. Vid korrigering av poäng ska i en separat utredning redovisas anledningen till att poäng korrigeras samt hur korrigerad poäng har räknats fram.
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2.15 Pensionsrätt som ej beaktats ovan
2.15.1 Allmänt
I rutan ”P-rätt som ej beaktats ovan” kan manuellt beräknad pensionsrätt för inkomstförlust under akut sjuktid (se avsnitt 2.15.2), retroaktiv LAF-livränta (se avsnitt 2.15.3) samt kommande
inkomstökningar – såsom karriäreffekter (se avsnitt 2.15.4) – läggas in.
Under rubriken ”ev. anteckningar” kan text läggas in som förklarar den manuellt beräknade
pensionsrätten som lagts in i rutan ”P-rätt som ej beaktats ovan”.
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2.15.2. Inkomstförlust under akut sjuktid
Pensionsrätt för inkomstförlust under akut sjuktid och tillfälliga inkomster m.m. som inte beaktas i beräkningen kan läggas in i rutan ”P-rätt som ej beaktats ovan”. Denna beräkning kan dock
i enskilt fall inte ge tillräcklig kompensation eftersom den inte beaktar indexuppräkning.
Pensionsrätten beräknas manuellt till 1,01 procent av inkomstförlusterna vid pensionsålder 65
år. Inkomstförluster över inkomsttaket ska inte tas med i beräkningen. Den manuellt beräknade
pensionsrätten läggs in i rutan ”P-rätt som ej beaktats ovan”.
2.15.3. Retroaktiv LAF-livränta/ej skadebetingad LAF livränta
Beräkningsverktygets PU för fastställelseåret ska alltid läggas in.
Har den skadade beviljats retroaktiv LAF-livränta för fastställelseåret ska pensionsrätten för
den del av LAF-livräntan som inte blivit pensionsgrundande beräknas och läggas in i rutan ”Prätt som ej beaktats ovan”. I de fall Skatteverket inte fastställt pensionsunderlag för fastställelseåret framgår det av Försäkringskassans avräkningsbesked till vilken del LAF- livräntan inte
grundat pensionsrätt p.g.a. att annan pensionsgrundande ersättning utgått under fastställelseåret.
Pensionsrätten beräknas manuellt till 1,01 procent av skillnadsbeloppet. Den manuellt beräknade pensionsrätten läggs in på den oskadades sida i rutan ”P-rätt som ej beaktats ovan”.
Har den skadade beviljats retroaktiv LAF-livränta för fastställelseåret och Skatteverket fastställt
pensionsunderlag för det året gäller följande. Är pensionsunderlaget lägre än det av programmet beräknade skall 1,01 procent av (mellanskillnaden/0,93) läggas in i beräkningsprogrammet
på den oskadade sidan i rutan ”P-rätt som ej beaktas ovan”. Är pensionsunderlaget högre än det
av programmet beräknade skall 1,09 procent av mellanskillnaden läggas in på den skadade sidan i rutan ”Reducering av pensionsrätt”.
I de fall den skadade har hel sjukersättning p.g.a. skadan och ej skadebetingad LAF-livränta beaktar beräkningsverktyget inte den ej skadebetingade i det framräknade PU för fastställelseåret.
Den överkompensation som detta kan LAF-livräntan innebära kan beaktas genom att man bortser ifrån LAF-livräntan i inkomst som oskadad för fastställelseåret alternativt beräknar överkompensationen manuellt och reducerar den framräknade förlusten. Ett alternativ är att man, för
fastställelseåret, lägger in den ej skadebetingade LAF-livräntan som pensionsgrundande inkomst som skadad.

2.16 Jämkning
Om skadeersättningen ska jämkas gäller följande.
2.16.1 Pensionsförlustberäkning
Beräkna förlusten av allmän pension på fliken ”Fakta” enligt avsnitt 2.1 – 2.15.
2.16.2 Kvotdelsjämkning
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Lägg in uppgift om den procentsats som är aktuell, 80 procent eller 90 procent, samt till vilken
kvotdel jämkning ska ske på fliken ”Jämkning”. Kvotdelen anges till 1/3, 1/2 eller 2/3.
Programmet kontrollerar automatiskt om den kvotdelsjämkade ersättningen och den allmänna
pensionen som skadad uppgår till den garanterade nivån av den allmänna pensionen som oskadad. Om den kvotdelsjämkade förlusten av allmän pension och den allmänna pensionen som
skadad inte uppgår till den garanterade nivån av den allmänna pensionen som oskadad beräknar
programmet automatiskt ett tillägg.
Fliken ”Jämkning” ska redovisas tillsammans med fliken ”Fakta”.
Exempel (80 % regeln och jämkning till 1/2):
Förlusten av allmän pension beräknas till 2 988 kr enligt fliken ”Fakta”. Den kvotdelsjämkade ersättningen beräknas till 1 494 kr enligt fliken ”Jämkning”. Pensionen som oskadad har beräknats till 155 383 kr, 80 procent därav
är 124 306 kr. Summan av den kvotdelsjämkade förlusten 1 494 kr och pensionen som skadad 152 395 kr blir
155 383 kr. Den kvotdelsjämkade förlusten och pensionen som skadad uppgår således till minst 80 procent av
pensionen som oskadad. Något tillägg ska då inte göras, utan ersättning för pensionsförlust ska lämnas med 1 494
kr.
Urklipp fliken ”Fakta”:
Oskadad

Tilläggspension
Inkomstpension

garantitilllägg
0
---

197 394
127 375

kvotdel
2/5
3/5

Underlag för beräkn. av garantipension

Tilläggspension
Inkomstpension

Skadad

garantitilllägg
0
---

187 702
128 857

78 958
76 425
155 383 garantipens.
pension som oskadad:

kvotdel
2/5
3/5

Underlag för beräkn. av garantipension

75 081
77 314
152 395 garantipens.
pension som skadad:
Årlig pensionsförlust

ev.anteckningar

Fliken ”Jämkning”:
Pensionsförlust, jämkning, 80 %.

(förlust av allmän pension)

Skada nr.
Namn

Pension som oskadad

155 383

Pension som skadad

152 395

Förlust av allmän pension

2 988

Kvotdel

1 494

1/2

80%

124 3064

153 889

textalternativ:
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gift/ogift
0
155 383

gift/ogift
0
152 395

2 988

Eller

Den kvotdelsjämkade förlusten och pension som skadad uppgår till minst 80% av pens1 ionen
som oskadad. Något tillägg skall ej göras utan ersättning utgår
med
1 494
2

2.17 Inkomst av arbete efter 65 års ålder
2.17.1 Uppskjutet uttag av ålderspension.
Om den skadade som oskadad skulle ha fortsatt att arbeta efter 65 års ålder ska den aktuella
pensionsåldern som oskadad läggas in på fliken ”Ink eft 65 uppskjut. uttag” i rutan ”Pensionsålder”. De pensionsåldrar som kan läggas in är 66 år, 67 år, 68 år, 69 år eller
70 år. Programmet beräknar därefter automatiskt förlusten av allmän pension utifrån följande
två antaganden.
a) Som oskadad skulle den skadade ha ansökt om ålderspension först vid den angivna
pensionsåldern (66 år, 67 år, 68 år, 69 år eller 70 år).
b) Som skadad är den skadade inte berättigad till sjukersättning efter 65 års ålder. Som regel ansöker den skadade då om ålderspension. Om den skadade ansökt om ålderspension tidigare än vad som skulle ha varit fallet som oskadad bortser beräkningsprogrammet ifrån detta och beräknar pensionsförlusten som skadad utifrån den pensionsålder
som skulle ha varit aktuell som oskadad (65, 66, 67, 68, 69 eller 70 år). Pensionsrätten
räknas upp mellan åren och aktuell pensionsålder och beräknas utifrån bestämmelserna
om inkomstpension.
Vid beräkningen av inkomstpensionen som oskadad och skadad används automatiskt de av rådet fastställda delningstalen, 16,4 vid pensionsålder 66 år, 15,9 vid pensionsålder 67 år, 15,3 vid
pensionsålder 68 år, 14,7 vid pensionsålder 69 år, och 14,1 vid pensionsålder 70 år.
Vid beräkningen av tilläggspensionen som oskadad och skadad ökas den beräknade tilläggspensionen vid 65 år automatiskt med 0,7 procent per månad till den angivna pensionsåldern (66
år, 67 år, 68 år, 69 år eller 70 år).
Förlusten av allmän pension är den årliga beräknade förlusten på fliken ”Ink eft 65,67, uppskjutet uttag”.
Fliken ”Inkomster eft 65 år, uppskjutet uttag” ska redovisas tillsammans med fliken ”Fakta”.
2.17.2 Uttag av ålderspension vid 65 år
Om den skadade som oskadad skulle ha tagit ut den allmänna pension fr.o.m. 65 års månaden
men haft inkomster därefter, ska pensionsåldern och de årliga inkomstförlusterna läggas in på
fliken ”Ink eft pens, uttag vid 65.
Programmet beräknar därefter automatiskt förlusten av allmän pension med utgångspunkt i inkomstförlusterna och delningstalen för tillkommande pensionsrätter för respektive år enligt
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följande 16,4 för 66 år, 15,9 för 67 år, 15,3 för 68 år, 14,7 för 69 år, 14,1 för 70 år, 13,5 för 71
år, 12,9 för 72 år, 12,3 för 73 år, 11,8 för 74 år och 11,2 för 75 år.
Förlusten av allmän pension redovisas på fliken ”Ink efter 65 uttag vid 65”. Eventuell förlust
vid 65 år, samt därefter årliga beräknade förluster minskat med eventuellt garantitillägg, redovisas som ackumulerat belopp. För tiden därefter redovisas den framtida förlusten som årlig förlust.
Fliken ”Ink efter 65 uttag vid 65” ska redovisas tillsammans med fliken ”Fakta”.
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3. Förlust av allmän pension vid skälighetsbestämd inkomstförlust och inkomstförlust under begränsad tid
I beräkningsprogrammet ”Pensionsförlust vid skälighetsbestämd inkomstförlust och inkomstförlust under begränsad tid” (se sidan 36) beräknas förlusten av allmän pension med utgångspunkt i inkomstförlusterna. Då det är uppenbart att inkomsttaket 8,07 inkomstbasbelopp överskrids, ska inte någon beräkning göras.

3.1 Skälighetsbestämd inkomstförlust
Beräkningsprogrammet ”Pensionsförlust vid skälighetsbestämd inkomstförlust och inkomstförlust under begränsad tid” används vid skälighetsbestämd inkomstförlust för den yngre generationen (födda 1954 och senare). Beräkningsprogrammet skall dock inte användas när den skadade har eller har haft sjukersättning under något år eller fall när det är många år med förfluten
tid. I dessa fall ska beräkningen göras i beräkningsprogrammet ”Förlust av allmän pension för
den yngre generationen”
De skälighetsbestämda inkomstförlusterna läggs in under rubriken ”Skälighetsbestämd inkomstförlust, förlust helår”. Programmet beräknar därefter automatiskt förlusten av allmän
pension.
I ärenden med skälighetsbestämd inkomstförlust för mellangenerationen (födda 1938–1953) beräknas pensionsförlusten till hälften av den årliga inkomstlivräntan efter avdrag för pensionsavgiften (f.n. sju procent). Schablonen täcker in eventuell förlust av tjänstepension.

3.2 Inkomstförlust under begränsad tid
Beräkningsprogrammet ”Pensionsförlust vid skälighetsbestämd inkomstförlust och inkomstförlust under begränsad tid” används om den skadade gör inkomstförluster under en begränsad tid
men därefter återgått i arbete. Beräkningsprogrammet skall dock inte användas när den skadade
har haft sjukersättning under något år.
Inkomstförlusterna läggs in under rubriken ”Inkomstförlust begränsad tid, förlust helår”. Programmet beräknar därefter automatiskt förlusten av allmän pension.
Om inkomstförlusten är under en längre tid bör beräkningen göras i beräkningsprogrammet
”Förlust av allmän pension för den yngre generationen”
Beräkningsprogrammet beräknar pensionsförlusten som förlust av inkomstpension och således
inte för personer som tillhör mellangenerationen, efter faktisk andel i inkomst- respektive tilläggspensionssystemet. Beräkningsprogrammet kan i något enskilt fall inte ge tillräcklig kompensation. De fall som avses är när den skadade har övervägande andelen i tilläggspensionssystemet och inte uppnår tillräckligt antal poängår för ATP eller att medelpoängen blir
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väsentligen lägre på grund av den uppkomna inkomstförlusten. Beräkningen bör då göras i beräkningsprogrammet ”Förlust av allmän pension för mellangenerationen (födda 1938–1953)”.
Om den skadade är beviljad LAF-livränta som täcker inkomstförlusten används beräkningsprogrammet ”Förlust av allmän pension för den yngre generationen (födda 1954 eller senare)”, se
avsnitt 1, eller beräkningsprogrammet ”Förlust av allmän pension för mellangenerationen
(födda 1938–1953)”, se avsnitt 2.

5. Bilagor:
1. Pensionsmyndighetens databild ”Pensionsbehållning för reducering av garantipension”
2. Pensionsmyndighetens databild ”Pensionsunderlag”
3. Pensionsmyndighetens databild ”SA-PGB/AP-PGB Pensionsgrundande belopp”
4. Pensionsmyndighetens ”029-bild”
5. Pensionsmyndighetens databild ”Poäng t.o.m. 2002 samt databild F/Sjb-uppgifter vid
partiell förtidspension/sjukbidrag
6. Pensionsmyndighetens databild ”Poäng fr.o.m. 2003”
7. Exempel 1
8. Exempel 2
9. Exempel 3
10. Exempel 4
11. Exempel 5
12. Exempel 6
13. Exempel 7
14. Exempel 8
15. Exempel 9
16. Exempel 10
17. Exempel 11
18. Exempel 12
19. Exempel 13
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20. Exempel 14

5.1 Pensionsmyndighetens databild ”Pensionsbehållning för reducering av garantipension” – Bilaga 1
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5.2 Pensionsmyndighetens databild ”Pensionsunderlag” – Bilaga 2
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5.3 Pensionsmyndighetens databild ”SA-PGB/AP-PGB Pensionsgrundande belopp”- Bilaga 3
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5.4 Pensionsmyndighetens ”029-bild” – Bilaga 4
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5.5 Pensionsmyndighetens databild ”Poäng t.o.m. 2002” – Bilaga 5

Databilden utvisar dock endast A poäng
Vid partiell förtidspension/sjukbidrag ska bilden ”F/sjb uppgifter” infordras vilken utvisar totpp= totala poängen
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5.6 Pensionsmyndighetens databild ”Poäng fr.o.m. 2003”- Bilaga 6
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5.7 Exempel 1

Förlust av allmän pension för den yngre generationen

Hel sjukersättning
•

Skadad i september 1998

•

Första år med inkomstförlust 1998

•

1/1 sjukbidrag februari 2001 – augusti 2002 (preliminär medelpoäng 5,14 och 30 poängår)

•

1/1 förtidspension fr.o.m. september 2002 (definitiv medelpoäng 5,16 och 30 poängår)

•

Inkomsten som oskadad beräknades till
216 400 kr för 1998
220 800 kr för 1999
257 131 kr för 2000
260 462 kr för 2001
265 574 kr för 2002
278 693 kr för 2003
289 331 kr för 2004
294 292 kr för 2005
305 801 kr per år fr.o.m. 2006.
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5.8 Exempel 2

Förlust av allmän pension för den yngre generationen

Inkomst av arbete och partiell sjukersättning
B-PGB
•

Skadad i september 1990

•

Första år med inkomstförlust 1996

•

1/4 sjukersättning fr.o.m. februari 2004 (Försäkringskassans beslut mars 2005)

•

Den inkomstrelaterade sjukersättningens årsbelopp var 25 025 kr för 2005

•

Inkomsten som oskadad beräknades till
157 200 kr för 1996
162 000 kr för 1997
166 000 kr för 1998
171 000 kr för 1999
176 000 kr för 2000
153 383 kr för 2001 (lön och föräldrapenning),
160 597 kr för 2002 (
-”),
172 158 kr för 2003 (
-”),
158 560 kr för 2004 (föräldrapenning)
204 200 kr för 2005
210 300 kr per år fr.o.m. 2006.

•

Samordningsförmåner (se cirkuläret avsnitt 1.9.2)
2005: Lön 55 186 kr, sjukpenning och sjukersättning 58 210 kr, och A-kassa 66 886 kr
2006: Lön 146 400 kr, sjukersättning 25 216 kr
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5.9 Exempel 3

Förlust av allmän pension för den yngre generationen

Hel sjukersättning och LAF-livränta
•

Skadad 1990

•

Första år med förlust 1991

•

1/2 sjukbidrag november 1991 – april 1994 (preliminär medelpoäng 4,73 och 30 poängår)

•

1/1 sjukbidrag perioden maj 1994 – maj 1996 (definitiv medelpoäng 5,12 och 30 poängår)

•

1/1 förtidspension fr.o.m. juni 1996 (medelpoäng 5,12 och 30 poängår)

•

Inkomsten som oskadad beräknades till
182 170 kr för 1991
187 804 kr för 1992
193 613 kr för 1993
199 601 kr för 1994
205 774 kr för 1995
212 138 kr för 1996
218 502 kr för 1997
225 057 kr för 1998
231 809 kr för 1999
238 763 kr för 2000
262 199 kr för 2001
270 030 kr för 2002
281 487 kr för 2003
291 153 kr för 2004
301 713 kr för 2005
308 864 kr per år fr.o.m. 2006.

•

LAF-livräntas årsbelopp 2006 beräknas till 67 380 kr (5 615 kr x 12 = 67 380 kr)

•

Sjukersättningens årsbelopp 2006 beräknas till 150 876 kr (ISA månadsbelopp 12 573
kr x 12 = 150 876 kr)
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5.10 Exempel 4

Förlust av allmän pension för den yngre generationen

Konkurrerande skadeorsaker – delad förlust
(Se cirkuläret avsnitt 1.4.2 och 1.7.2)
•

Skadad i april 1997

•

Första år med inkomstförlust 1997

•

1/1 sjukbidrag september 2001 – augusti 2003 (medelpoäng 4,35 och 30 poängår)

•

1/1 sjukersättning fr.o.m. september 2003

•

Sjukersättningen beror både på skadan och annan orsak

•

Inkomsten som oskadad beräknades utifrån hel arbetsinkomst till
234 620 kr för 1997
215 316 kr för 1998
246 448 kr för 1999
264 943 kr för 2000
255 228 kr för 2001
271 446 kr för 2002
282 528 kr för 2003
300 265 kr per år fr.o.m. 2004.

•

Den beräknade pensionsförlusten får fördelas på skadan och annan orsak
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5.11 Exempel 5

Förlust av allmän pension för mellangenerationen

Hel sjukersättning
•

Skadad i juni 1999

•

Första år med inkomstförlust 2003

•

1/1 tidsbegränsad sjukersättning maj 2003 – april 2005

•

1/1 sjukersättning fr.o.m. maj 2005

•

Den inkomstrelaterade sjukersättningens årsbelopp var 185 280 kr för 2003

•

ATP-poäng ska inte läggas in fr.o.m. 2003 eftersom den skadade beviljades hel sjukersättning det året (se cirkuläret avsnitt 2.7.2).

•

Inkomsten som oskadad beräknades till
342 787 kr för 2003
350 661 kr för 2004
359 955 kr per år fr.o.m. 2005.
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5.12 Exempel 6

Förlust av allmän pension för mellangenerationen

Inkomst av arbete och partiell sjukersättning
•

Skadad i oktober 2001

•

Första år med inkomstförlust 2001

•

1/4 sjukersättning fr.o.m. april 2004

•

Den inkomstrelaterade sjukersättningens årsbelopp var 39 252 kr för 2004

•

”Summa poäng” på databilden ”Pensionspoäng fr.o.m. 2003” ska fyllas i som ATP-poäng för 2003 och som Totpp för 2004 (se cirkuläret avsnitt 2.7.2 och 2.7.3).

•

Inkomsten som oskadad beräknades till
244 500 kr för 2001
254 100 kr för 2002
245 100 kr för 2003
264 800 kr för 2004
268 800 kr för 2005
273 400 kr per år fr.o.m. 2006.

•

Samordningsförmåner (se cirkuläret avsnitt 2.10)
2005: Lön 189 645 kr, sjukpenning 2 660 kr, sjukersättning 39 348 kr och AGS
månadsersättning 9 629 kr
2006: Lön 202 000 kr, sjukersättning 39 648 kr och AGS månadsersättning 9 708 kr
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5.13 Exempel 7

Förlust av allmän pension för mellangenerationen

Hel sjukersättning och LAF-livränta
•

Skadad 1997

•

Första år med inkomstförlust 1997

•

1/1 sjukersättning fr.o.m. april 2003

•

Den inkomstrelaterade sjukersättningens årsbelopp var 133 812 kr för 2003.

•

Sjukersättningens årsbelopp 2005 beräknas till 136 584 kr (ISA månadsbelopp 11 382
kr x 12 = 136 584 kr)

•

LAF-livräntas årsbelopp 2005 beräknas till 94 116 kr (7 843 kr x 12 = 94 116 kr)

•

Inkomsten som oskadad beräknades till
187 040 kr för 1997
190 700 kr för 1998
199 276 kr för 1999
204 756 kr för 2000
209 305 kr för 2001
214 591 kr för 2002
222 180 kr för 2003
232 087 kr för 2004
237 528 kr per år fr.o.m. 2005.
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5.14 Exempel 8

Förlust av allmän pension för mellangenerationen

Konkurrerande skadeorsaker I
(Se cirkuläret avsnitt 2.5.2 och 2.9.2)
•

Skadad i juli 1995

•

Första år med inkomstförlust 2001

•

1/2 förtidspension fr.o.m. 1986 pga. annan orsak

•

1/1 förtidspension fr.o.m. januari 2001 (medelpoäng 1,48)

•

Halva förtidspensionen pga. skadan och halva pga. annan orsak

•

För åren 1986 – 1998 ska jämföras om ”Ppj” är högre än antagandepoängen (”SA”).
”Ppj” är högre och ska läggas in som ”Totpp” (se cirkuläret avsnitt 2.7.3).

•

Inkomsten som oskadad beräknades till
150 061 kr för 2001 (lön halvtidsarbete 96 823 kr + 1/2 förtidspension 34 206 kr + 1/2
tjänstepension 19 032 kr)
151 857 kr för 2002 (lön halvtidsarbete 97 173 kr + 1/2 förtidspension 35 136 kr + 1/2
tjänstepension 19 548 kr), och
160 979 kr per år fr.o.m. 2003 (lön halvtidsarbete 98 793 kr + 1/2 sjukersättning 42 638
kr + 1/2 tjänstepension 19 548 kr).
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5.15 Exempel 9

Förlust av allmän pension för mellangenerationen

Konkurrerande skadeorsaker II – delad förlust
(Se cirkuläret avsnitt 2.5.2 och 2.9.2)
•

Skadad i maj 2000

•

Första år med inkomstförlust 2001

•

1/2 sjukersättning juni 2003 – maj 2005

•

Den inkomstrelaterade sjukersättningens årsbelopp var 82 525 kr för 2003.

•

1/1 sjukersättning fr.o.m. juni 2005

•

Den inkomstrelaterade sjukersättningens årsbelopp var 168 476 kr för 2005.

•

Sjukersättningen beror både på skadan och annan orsak

•

Inkomsten som oskadad beräknades till
236 400 kr för 2001 (lön heltidsarbete)
274 462 kr för 2002 (lön heltidsarbete)
274 165 kr för 2003 (lön heltidsarbete)
281 809 kr för 2004 (lön heltidsarbete)
296 703 kr per år fr.o.m. 2005 (lön heltidsarbete).

•

Den beräknade pensionsförlusten får fördelas på skadan och annan orsak
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5.16 Exempel 10

Förlust av allmän pension för mellangenerationen

Ej maximalt antal poängår
•

Skadad i september 1997

•

Första år med inkomstförlust 1997

•

3/4 förtidspension fr.o.m. januari 2000 (24 poängår, medelpoäng 2,40)

•

1/1 förtidspension fr.o.m. november 2001 (25 poängår, medelpoäng 2,40)

•

ATP-poäng ska inte läggas in fr.o.m. 2001 eftersom den skadade beviljades hel förtidspension det året (se cirkuläret avsnitt 2.7.2).

•

Inkomsten som oskadad beräknades till
127 800 kr för 1997
132 183 kr för 1998
136 646 kr för 1999
140 894 kr för 2000
144 707 kr för 2001
149 964 kr för 2002
155 309 kr för 2003
158 523 kr för 2004
162 666 kr för 2005
166 709 kr per år fr.o.m. 2006.

•

Programmet beräknar automatiskt pensionspoäng och pensionsunderlag utifrån 25 poängår av 30.
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5.17 Exempel 11

Förlust av allmän pension för den yngre generationen

Den skadade har inte tjänat in någon pensionsrätt eller endast en liten sådan
B-PGB
•

Skadad 1995

•

Första år med inkomstförlust 1995

•

1/1 förtidspension fr.o.m. 2000

•

Inkomsten som oskadad beräknades till
160 500 kr för 1995
35 000 kr för 1996
35 000 kr för 1997
63 600 kr för 1998
60 300 kr för 1999
60 000 kr för 2000
135 000 kr för 2001
206 000 kr för 2002
212 200 kr för 2003
218 500 kr för 2004
225 100 kr för 2005
232 000 kr för 2006
240 000 kr per år fr.o.m. 2007.
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5.18 Exempel 12 A
Förlust av allmän pension för den yngre generationen
Den skadade har återgått i arbete och har steglös avräkning av sjukersättning fr.o.m. 2010
•

Skadad 1998

•

Första år med inkomstförlust 1998

•

1/1 förtidspension fr.o.m. 2002

•

Steglös avräkning av sjukersättning fr.o.m. 2010

•

Hel sjukersättning för 2013, 108 792 kr före steglös avräkning

•

Sjukersättning för 2013, 42 555 kr efter steglös avräkning vilket innebär 39 % av hel
sjukersättning

•

Inkomsten som oskadad beräknades till

137 600 kr för 1998
142 400 kr för 1999
145 700 kr för 2000
155 100 kr för 2001
160 000 kr för 2002
167 200 kr för 2003
171 300 kr för 2004
175 800 kr för 2005
180 500 kr för 2006
248 500 kr för 2007
262 900 kr för 2008
268 900 kr för 2009
273 600 kr för 2010
286 900 kr för 2011
296 600 kr för 2012
301 000 kr för 2013
307 400 kr för 2014
Inkomst som skadad
222 000 kr för 2013
225 000 kr för 2014
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5.18 Exempel 12 B
Förlust av allmän pension för den yngre generationen
Den skadade har återgått i arbete och har steglös avräkning av sjukersättning fr.o.m. 2010. Arbetsskadelivränta
•

Första år med inkomstförlust 1998

•

1/1 förtidspension fr.o.m. 2002

•

Arbetsskadelivränta, samordningsprocent 50 %

•

Steglös avräkning av sjukersättning fr.o.m. 2010

•

Hel sjukersättning för 2013, 108 792 kr före steglös avräkning

•

Sjukersättning för 2013, 42 555 kr, vilket innebär 39 % av hel sjukersättning

•

Arbetsskadelivränta 2013, 58 092 kr, Arbetsskadelivränta 2014, 58 197 kr

•

Inkomsten som oskadad beräknades till

137 600 kr för 1998
142 400 kr för 1999
145 700 kr för 2000
155 100 kr för 2001
160 000 kr för 2002
167 200 kr för 2003
171 300 kr för 2004
175 800 kr för 2005
180 500 kr för 2006
248 500 kr för 2007
262 900 kr för 2008
268 900 kr för 2009
273 600 kr för 2010
286 900 kr för 2011
296 600 kr för 2012
301 000 kr för 2013
307 400 kr för 2014
Inkomst som skadad
175 000 kr för 2013
177 000 kr för 2014
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5.18 Exempel 13
Beräknad PU vid fiktiv inkomst
•

Skadad år 2002

•

Första år med inkomstförlust 2002

•

50 % sjukersättning fr.o.m. januari 2008, 0 % sjukersättning fr.o.m. januari 2010 t.o.m. december 2013 därefter 75 % sjukersättning.

•

Inkomst som oskadad
232 600 kr för 2002
217 500 kr för 2003
191 100 kr för 2004
254 700 kr för 2005
262 300 kr för 2006
270 200 kr för 2007
278 300 kr för 2008
286 700 kr för 2009
295 300 kr för 2010
304 700 kr för 2011
315 700 kr för 2012
326 400 kr för 2013
334 200 kr för 2014

•
•

Faktisk inkomst 2011, 184 700 kr
Faktisk inkomst 2012, 180 600 kr

•
•

Fiktiv inkomst 2011, 250 000 kr
Fiktiv inkomst 2012, 275 000 kr

Steg 1, Beräkning med faktisk PU
Steg 2, Beräkning av PU för 2011 och 2012 m.h.t. fiktiv inkomst
Steg 3, Slutlig beräkning och åren efter måste läggas in på nytt.
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5.19 Exempel 14 A
Beräkning vid uppskjutet uttag och inkomst efter pensionsuttag
•

Skadad född 1956

•

Skjuter upp uttag av ålderspension till 67 års ålder

•

Första år med inkomstförlust 2015

•

Arbetar partiellt fram till 2021, varvat med sjukskrivning.

•

Skulle ha arbetat fram till 70 år

•

Inkomst som oskadad
225 000 kr för 2015
250 000 kr för 2016
275 000 kr för 2017
300 000 kr för 2018
325 000 kr för 2019
350 000 kr för 2020
375 000 kr för 2021
150 000 kr för 2022
150 000 kr för 2023
100 000 kr fr o m 2024 – 70 år

Förlusten 67 – 70 år, 64 087 kr ersätts som engångsbelopp i förtid. Från 70 års ålder, förlust avr
17 500 kr/år och livsvarigt.
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5.19 Exempel 14 B
Beräkning vid uppskjutet uttag och inkomst efter pensionsuttag
•

Skadad född 1960 07 31

•

Skjuter upp uttag av ålderspension till 67 års ålder

•

Första år med inkomstförlust 2015

•

Hel sjukersättning fr o m 2019

•

Skulle ha arbetat fram till 67 år

•

Inkomst som oskadad
225 000 kr för 2015
250 000 kr för 2016
275 000 kr för 2017
300 000 kr för 2018
325 000 kr för 2019
350 000 kr för 2020
375 000 kr för 2021
250 000 kr för 2022
225 000 kr för 2023
200 000 kr fr o m 2024 – 67 år

Från och med 2023 höjs 65 års gränsen i trygghetssystemet (tex sjukersättning, A-kassa etc) till
66 års ålder för den som inte fyllt 66 år den 1 januari 2023.
Räknaren räknar pensionsrätt för sjukersättning fram till 65 års ålder för födda 1960 och tidigare. Vid fortsatt arbete efter 65 år för födda 1958 – 1960 bör pensionsrätt från trygghetssystemet läggas in för det 66:e året enl exemplet.
Pensionsrätten för sjukersättning år 2021, PU är 183 900. Detta belopp ska räknas upp med
pensionsavgift (183 900 / 0,93) = 197 700 och läggas in i beräkningen som skadad, inkomstunderlag.

134

135

136

