
Nytt år 2010 med nya regler och nya myndigheter 
här några exempel… och ett nytt prisbasbelopp 

En ny pensionsmyndighet 

Vid årsskiftet inrättas den nya Pensionmyndigheten. Myndigheten övertar 
Premiepensionsmyndighetens verksamhet samt den del av Försäkringskassan som har hand 
om de allmänna pensionerna. Pensionsmyndigheten kommer därmed att ha hand om hela den 
allmänna pensionen och olika pensionstillägg. Därmed kan informationen till medborgarna bli 
mer sammanhållen. 

Dessutom kommer Premiesparfonden att läggas ned och ersättas med en generationsprofil där 
förvalsalternativ kommer vara valbara efter olika risknivåer. En annan ändring handlar om att 
den blivande Pensionsmyndigheten får möjlighet att ta ut avgifter vid fondbyten. 

Nya sjukförsäkringsregler 

Regeringen tar i med hårdare tag mot personer som är sjukskrivna genom sina lagändringar i 
sjukförsäkringen som träder i kraft 1 januari 2010. Efter 550 dagar med sjukpenning kommer 
de sjukskrivna att utförsäkras. Det gäller även för de som passerat slutdatum för sin 
tidsbegränsade förtidspension. I och med att personer utförsäkras kommer de att föras över till 
Arbetsförmedlingen. I upp till tre månader ska långtidssjukskrivna och förtidspensionärer 
delta i arbetslivsintroduktion för att sedan hänvisas till Arbetsförmedlingens övriga åtgärder. 

Efter massiv kritik om lagändringarna backar regeringen och förslår mildrande 
kompletteringar i sjukförsäkringen. Bland annat föreslås det att sjukpenningen för svårt sjuka 
kan förlängas utöver de 550 dagarna. 

Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen 

Ändringarna i lagen om sjukförsäkringen medför också ändringar i arbetslöshetsförsäkringen. 
Bland annat kommer den överhoppningsbara tiden att öka till att omfatta upp till tio år vid 
beviljande av ny ersättningsperiod. Regeringen föreslår också att personer som innan sin 
sjukskrivning var medlemmar i en arbetslöshetskassa nu ska kunna få ersättning enligt 
inkomstbortfallsförsäkringen redan efter tre månaders medlemskap. 

Miljöbilar slipper skatt 

I juli upphörde miljöbilspremien för nya bilar med bättre miljöegenskaper. Någon ny premie 
blir det inte, men nya bilar med ”bättre miljöegenskaper” befrias från fordonsskatt under fem 
år. Befrielsen tillämpas retroaktivt från den 1 juli 2009. Från den 1 januari 2011 måste dock 
bilen uppfylla strängare avgaskrav för att omfattas av skattebefrielsen. 

Nya prisbasbelopp 

På grund av sjunkande priser sänks prisbasbeloppet med 400 kr till 42 400 kr och det förhöjda 
prisbasbeloppet sänks med 300 kr till 43 300 kr i lagen om den allmänna försäkringen. Det är 
första gången sedan basbeloppssystemet infördes år 1960 som ett basbelopp sätts ned i 
förhållande till föregående period. 


