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Föreskrifter om ändring i Pensionsmyndighetens 

föreskrifter (PFS 2011:6) om ansökan om pension 

och utbetalning av små belopp; 

PFS 2013:7 

Omtryck 

 
Utkom från trycket  

den 23 december 2013 

beslutade den 16 december 2013. 

 

Med stöd av 3 § första stycket förordningen (2009:1175) med vissa be-

myndiganden för Pensionsmyndigheten föreskriver Pensionsmyndigheten 

dels att 2 och 5 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att det i föreskrifterna ska införas en ny paragraf, 2 b §. 

Föreskrifterna kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag 

då dessa föreskrifter träder i kraft. 

 

1 §    Dessa föreskrifter gäller ansökan om och utbetalning av följande pen-

sioner och förmåner enligt socialförsäkringsbalken: 

1. allmän ålderspension, 

2. förmåner till efterlevande, förutom efterlevandeförmåner vid arbets-

skada och vissa andra skador i form av begravningshjälp, barnlivränta och 

omställningslivränta till efterlevande make, samt 

3. bostadstillägg. (PFS 2012:1) 

 

Ansökan 

2 §    Ansökan ska göras på blankett som fastställts av Pensionsmyndigheten. 

    Gäller ansökan uttag av premiepension i form av livränta med garanterade 

belopp (traditionell försäkring), efterlevandeskydd till premiepension under 

pensionstiden eller upphörande av sådant skydd ska den göras på en blankett 

som är förtryckt av Pensionsmyndigheten. 

    Ansökan om allmän ålderspension, till den som fick hel sjukersättning 

omedelbart före den månad han eller hon fyllde 65 år, ska bara lämnas om 

1. den försäkrade är bosatt eller har varit bosatt utomlands, eller 

2. den försäkrade har haft vilande sjukersättning enligt 36 kap. 10 § social-

försäkringsbalken eller steglös avräkning enligt 37 kap. 3 § socialförsäk-

ringsbalken omedelbart före den månad han eller hon fyllde 65 år. 

Ansökan om förmåner till efterlevande enligt 1 § 2 ska bara lämnas när 

1. den efterlevande inte är bosatt i Sverige, utom i de fall den efterlevande 

är en kvinna som fyllt 65 år och som får ålderspension enligt socialförsäk-

ringsbalken, 

2. den efterlevande är bosatt i Sverige men den avlidne maken inte var bo-

satt i Sverige vid dödsfallet, 

3. den efterlevande är ett barn som är bosatt i Sverige men vars avlidna 

förälder inte var bosatt i Sverige vid dödsfallet, eller 
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4. anspråk på efterlevandeförmån görs efter någon som har försvunnit och 

det kan antas att han eller hon har avlidit. (PFS 2013:7) 

  

2 a §    Är den sökande inte folkbokförd här i landet, ska ett särskilt intyg 

bifogas ansökan. Intyget ska vara utfärdat av en behörig myndighet i utlandet 

och innehålla uppgifter om sökandens födelsetid, civilstånd och annat som 

behövs för att rätten till den sökta förmånen ska kunna bedömas. Annan 

utredning om den sökandes förhållanden kan godtas om sökanden inte kan 

visa upp ett sådant intyg. (PFS 2012:1) 

 

2 b §    Vid ansökan om efterlevandeskydd till premiepension under pens-

ionstiden ska, om den medförsäkrade saknar personnummer, ansökan inne-

hålla 

1. uppgifter om rekvisition av samordningsnummer, enligt Pensionsmyn-

dighetens närmare anvisningar, samt 

2. intyg utfärdat av en behörig myndighet i utlandet eller annan tillförlitlig 

utredning som visar om den som ansöker om eller uppbär premiepensionen 

och den medförsäkrade är 

a) gifta med varandra, eller 

b) ogifta och stadigvarande sammanbor och om de 

 har varit gifta med varandra, eller 

 har eller har haft gemensamt barn. (PFS 2013:7) 

 

Utbetalning 

3 §    Belopp som avser en eller flera förmåner enligt 1 §, förutom bostads-

tillägg, och som uppgår till högst 200 kronor per månad ska inte betalas ut 

månadsvis. I stället ska sådana belopp ackumuleras och betalas ut i efterskott 

i juni och december varje år på den utbetalningsdag, som anges i förordning-

en (2002:782) om ansökan och utbetalning av pension m.fl. förmåner. Be-

lopp för perioden från och med januari till och med juni betalas ut i juni och 

belopp för perioden från och med juli till och med december betalas ut i 

december. 

Belopp enligt första stycket ska betalas ut endast en gång per år om den 

försäkrade begär det. Utbetalning ska då ske på den ordinarie utbetalnings-

dagen i december det år beloppen avser. 

 

4 §    Om årsbeloppet höjs så att den sammanlagda utbetalningen av för-

måner enligt 1 §, förutom bostadstillägg, överstiger 200 kronor för en månad 

ska utbetalning ske av det belopp som dittills ackumulerats. Beloppet ska 

betalas ut senast den ordinarie utbetalningsdagen i månaden. 

Om samtliga förmåner upphör att utgå under en löpande period ska det be-

lopp, som dittills ackumulerats, betalas ut snarast möjligt vid den ordinarie 

utbetalningsdagen i månaden. 

 

5 §    Belopp ska inte betalas ut i den ordning som anges i 3 § 

1. när sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 33 kap. socialförsäkringsbalken 

betalas ut till den försäkrade och den förmånen, tillsammans med en eller 

flera förmåner enligt 1 § uppgår till mer än 200 kronor per månad, 

2. när bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd enligt socialförsäkrings-

balken betalas ut till den försäkrade för samma period som förmåner enligt   

1 § eller 
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PFS 2013:7 3. när hela eller del av belopp enligt 1 § ska innehållas på grund av utmät-

ning eller på grund av kvittning med anledning av återbetalningsskyldighet 

enligt socialförsäkringsbalken. 

Om beloppet är av väsentlig betydelse för den enskildes försörjning eller 

om det finns andra särskilda skäl kan förmånerna även i annat fall betalas ut 

månadsvis. (PFS 2013:7) 

 

6 §    Efter överenskommelse med den försäkrade får förmånsbelopp som 

överstiger 200 kronor per månad betalas ut i den ordning som anges i 3 §. 

Om överenskommelsen upphör att gälla under en löpande period, ska det 

förmånsbelopp som dittills ackumulerats, betalas ut så snart som möjligt, 

dock senast den ordinarie utbetalningsdagen i månaden efter det att överens-

kommelsen upphört. 

När en förmån upphör att utges under en löpande period gäller vad som 

sagts i 4 § andra stycket. 

 

7 §    Retroaktivt beviljat bostadstillägg som understiger 100 kronor ska 

betalas ut vid nästa ordinarie månadsutbetalning.  

 

––––––––––– 

Dessa föreskrifter
1
 träder i kraft den 1 juni 2011 då Riksförsäkringsverkets 

föreskrifter (RFFS 2002:33) om ansökan om pension och utbetalning av 

vissa små belopp ska upphöra att gälla. 

 

––––––––––– 

Dessa föreskrifter
2
 träder i kraft den 1 oktober 2011. 

 

––––––––––– 

Dessa föreskrifter
3
 träder i kraft den 1 juli 2012. 

 

––––––––––– 

Dessa föreskrifter
4
 träder i kraft den 1 november 2012. 

 

––––––––––– 

Dessa föreskrifter
5
 träder i kraft den 1 januari 2014 då Pensionsmyndig-

hetens föreskrifter (PFS 2011:3) om uttag av premiepension ska upphöra att 

gälla. 

 

På Pensionsmyndighetens vägnar 

 

 

KATRIN WESTLING PALM 

 Thomas Norling 

(Juridikavdelningen) 
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