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Pensionsmyndighetens föreskrifter om delningstal 
avseende inkomstpension för personer födda år 
1952 respektive personer födda år 19561; 

PFS 2016:5 
Utkom från trycket  
den 23 november 2016 

beslutade den 21 november 2016. 
 

Med stöd av 3 § första stycket 1 förordningen (2009:1175) med vissa 
bemyndiganden för Pensionsmyndigheten och 8 § förordningen (1998:1340) 
om inkomstgrundad ålderspension föreskriver Pensionsmyndigheten följande. 

 
1 §    Följande delningstal enligt 62 kap. 34–36 §§ socialförsäkringsbalken ska 
gälla vid utbetalning av inkomstpension för tid från och med år 2017 till  
personer födda 1952. 

 
Pensionsålder Delningstal 
61 år 19,14 
62 år 18,55 
63 år 17,96 
64 år 17,37 
65 år 16,78 
66 år 16,20 
67 år 15,61 
68 år 15,02 
69 år 14,43 
70 år 13,85 
71 år 13,26 
72 år 12,68 
73 år 12,10 
74 år 11,52 
75 år 10,95 
76 år 10,39 
77 år 9,84 
78 år 9,29 
79 år 8,76 
80 år 8,23 

 
1 Senaste författning i ämnet, se Pensionsmyndighetens föreskrifter (PFS 2016:2) om 
delningstal för personer födda år 1952 respektive personer födda år 1956. 
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PFS 2016:5 2 §    Följande delningstal enligt 62 kap. 34–36 §§ socialförsäkringsbalken 
ska gälla vid utbetalning av inkomstpension för tid före år 2021 till personer 
födda 1956. 

 
Pensionsålder Delningstal 
61 år 19,14 
62 år 18,55 
63 år 17,96 
64 år 17,37 
65 år 16,78 

 
3 §    Om inkomstpension börjar betalas ut från en senare månad än den månad 
under vilken den pensionsberättigade uppnår den pensionsålder som anges i 1 
och 2 §§, ska delningstalet beräknas på det sätt som anges i 8 § andra stycket 
förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension. 
––––––––––– 
 Dessa föreskrifter träder i kraft den 24 november 2016. Samtidigt upphör 
Pensionsmyndighetens föreskrifter (PFS 2016:2) om delningstal avseende 
inkomstpension för personer födda år 1952 respektive födda 1956 att gälla. 

 
På Pensionsmyndighetens vägnar 
 
 
KATRIN WESTLING PALM 
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(Juridikavdelningen) 

 


