
  

1 

Pensionsmyndighetens 

författningssamling 
 

ISSN 2000-4745 

 

Pensionsmyndighetens föreskrifter om delningstal 

avseende inkomstpension för personer födda år 

1958, 1959 respektive 19601; 

PFS 2022:1 
Utkom från trycket  

den 7 september 2022 

beslutade den 31 augusti 2022. 

 

Med stöd av 3 § första stycket 1 förordningen (2009:1175) med vissa be-

myndiganden 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 år 2023 till personer födda år 

1958. 

 

Pensionsålder Delningstal 

61 år 19,28 

62 år 18,69 

63 år 18,11 

64 år 17,52 

65 år 

66 år 

16,93 

16,34 

2 § Följande delningstal enligt 62 kap. 34–36 §§ socialförsäkringsbalken ska 

gälla vid utbetalning av inkomstpension för åren 2023–2024 till personer 

födda år 1959. 

 

Pensionsålder Delningstal 

62 år 18,75 

63 år 18,16 

64 år 17,58 

65 år 

66 år 

16,99 

16,40 

1 Senaste författning i ämnet, se Pensionsmyndighetens föreskrifter (PFS 2018:7) om 

delningstal avseende inkomstpension för personer födda år 1954 respektive år 1958, 

Pensionsmyndighetens föreskrifter (PFS 2020:2) om delningstal avseende inkomst-

pension för personer födda år 1956 respektive år 1959 och Pensionsmyndighetens fö-

reskrifter (PFS 2021:6) om delningstal avseende inkomstpension för personer födda år 

1957 respektive år 1960. 
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PFS 2022:1 3 § Följande delningstal enligt 62 kap. 34–36 §§ socialförsäkringsbalken ska 

gälla vid utbetalning av inkomstpension för åren 2023–2026 till personer 

födda år 1960. 

 

Pensionsålder Delningstal 

62 år 18,84 

63 år 18,25 

64 år 17,66 

65 år 

66 år 

67 år 

17,07 

16,48 

15,89 

4 § Om inkomstpension börjar betalas ut från en senare månad än den månad 

under vilken den pensionsberättigade uppnår den pensionsålder som anges i 

1–3 §§, ska delningstalet beräknas på det sätt som anges i 8 § andra stycket 

förordningen (1998:1340) om inkomstgrundad ålderspension. 

––––––––––– 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 26 september 2022. 

 

På Pensionsmyndighetens vägnar 

 

 

 

DANIEL BARR 

 Lena Aronsson 

(Juridikavdelningen) 

 

 


