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Författningsförslag 

A. Försäkringskassan förordar att en dämpningsfaktor införs och före-
slår att detta regleras i enlighet med alternativ A. 

B. Om promemorians förslag genomförs bör regleringen utformas i en-
lighet med alternativ B.  

 

A. Förslag till lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad 
ålderspension 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1998:674) om inkomstgrundad 
ålderspension  

dels att 1 kap. 5 c § ska ha följande lydelse, 
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 1 kap. 5 d §, av följande ly-

delse. 
 
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

1 kap. 

5 c §1  

Understiger balanstalet för ett år 
1,0000 skall regeringen för det året 
fastställa ett balansindex som skall 
användas vid vissa beräkningar 
enligt denna lag. Ett balansindex 
skall därefter fastställas för varje år 
fram till dess att det minst når sam-
ma värde som inkomstindex. För en 
sådan period skall balansindexet 
första gången räknas fram på så sätt 
att balanstalet multipliceras med 
inkomstindexet för samma år. För 
varje därpå följande år under perio-
den skall det fastställda balansin-
dexet multipliceras med kvoten 
mellan inkomstindexet efter årsskif-
tet och inkomstindexet före årsskif-
tet och därefter med det balanstal 
som ska gälla efter årsskiftet. 

 

Understiger balanstalet för ett år 
1,0000 ska regeringen för det året 
fastställa ett balansindex som ska 
användas vid vissa beräkningar 
enligt denna lag. Ett balansindex ska 
därefter fastställas för varje år fram 
till dess att det minst når samma 
värde som inkomstindex. För en 
sådan period ska balansindexet 
första gången räknas fram på så sätt 
att inkomstindexet för samma år 
multipliceras med en balanserings-
faktor. För varje därpå följande år 
under perioden ska det fastställda 
balansindexet multipliceras med 
kvoten mellan inkomstindexet efter 
årsskiftet och inkomstindexet före 
årsskiftet och därefter med den 
balanseringsfaktor som ska gälla 
efter årsskiftet. 
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1 kap. 

5 d  §  

 Balanseringsfaktorn beräknas som 
summan av 
1. talet ett och 
2. balanstalet minskat med talet ett 
och därefter dividerat med talet tre. 

 
 

 
Denna lag träder i kraft den XX 2009 och tillämpas första gången vid fast-

ställande av balanstalet för 2010. 
 
 
B. Förslag till lag om ändring i lagen (1998:674) om inkomstgrundad 
ålderspension 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1998:674) om inkomstgrundad 
ålderspension  

dels att 1 kap. 5 c § ska ha följande lydelse, 
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 1 kap. 5 d §, av följande ly-

delse. 
 

1 kap. 

5 c §2  

Understiger balanstalet för ett år 
1,0000 skall regeringen för det året 
fastställa ett balansindex som skall 
användas vid vissa beräkningar 
enligt denna lag. Ett balansindex 
skall därefter fastställas för varje år 
fram till dess att det minst når sam-
ma värde som inkomstindex. För en 
sådan period skall balansindexet 
första gången räknas fram på så sätt 
att balanstalet multipliceras med 
inkomstindexet för samma år. För 
varje därpå följande år under perio-
den skall det fastställda balansin-
dexet multipliceras med kvoten 
mellan inkomstindexet efter årsskif-
tet och inkomstindexet före årsskif-
tet och därefter med det balanstal 

Understiger balanstalet för ett år 
1,0000 ska regeringen för det året 
fastställa ett balansindex som ska 
användas vid vissa beräkningar 
enligt denna lag. Ett balansindex ska 
därefter fastställas för varje år fram 
till dess att det minst når samma 
värde som inkomstindex. För en 
sådan period ska balansindexet 
första gången räknas fram på så sätt 
att inkomstindexet för samma år 
multipliceras med en balanserings-
faktor. För varje därpå följande år 
under perioden ska det fastställda 
balansindexet multipliceras med 
kvoten mellan inkomstindexet efter 
årsskiftet och inkomstindexet före 
årsskiftet och därefter med den 
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som ska gälla efter årsskiftet. 

 
balanseringsfaktor som ska gälla 
efter årsskiftet. 

 
 

1 kap. 

5 d §  

 Balanseringsfaktorn beräknas som 
kvoten mellan fördelningssystemets 
tillgångar och fördelningssystemets 
pensionsskuld. Tillgångarna ska 
beräknas som summan av fördel-
ningssystemets avgiftstillgång vid 
utgången det andra året före det år 
balanstalet avser och medelvärdet 
av de redovisade marknadsvärdena 
av tillgångarna hos Första-Fjärde 
och Sjätte AP-fonderna vid utgång-
en av det andra, tredje och fjärde 
året före det år balanstalet avser. 
Fördelningssystemets pensionsskuld 
ska avse utgången av det andra året 
före det år balanstalet avser. 

 
 

Denna lag träder i kraft den XX 2009 och tillämpas första gången vid fast-
ställande av balanstalet för 2010. 
 


