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Svensk författningssamling

 

Förordning
om ansökan och utbetalning av pension m.fl. 
förmåner;

 

utfärdad den 31 oktober 2002.

Regeringen föreskriver följande.

 

1 §

 

I denna förordning finns bestämmelser om ansökan och utbetalning av
följande pensioner och förmåner:

1. inkomstgrundad ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomst-
grundad ålderspension,

2. garantipension enligt lagen (1998:702) om garantipension,
3. särskilt pensionstillägg enligt lagen (1990:773) om särskilt pensionstill-

lägg till ålderspension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn,
4. efterlevandepension och efterlevandestöd till barn enligt lagen

(2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn och lagen
(2000:462) om införande av lagen (2000:461) om efterlevandepension och
efterlevandestöd till barn,

5. bostadstillägg till pensionärer m.fl. enligt lagen (2001:761) om bostads-
tillägg till pensionärer m.fl.,

6. äldreförsörjningsstöd enligt lagen (2002:853) om äldreförsörjningsstöd,
7. hustrutillägg enligt lagen (1998:708) om upphävande av lagen

(1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension,
8. delpension enligt lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring,
9. barntillägg enligt övergångsbestämmelserna till lagen (1992:1277) om

ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring.

 

Ansökan

 

2 §

 

Ansökan skall ges in eller insändas till allmän försäkringskassa eller
till kommunalt organ som Riksförsäkringsverket bestämmer.

 

3 §

 

Ansökan skall undertecknas av den sökande. Är sökanden gift och av-
ser ansökan hustrutillägg, bostadstillägg till pensionärer m.fl. eller äldreför-
sörjningsstöd, skall även sökandens make underteckna ansökan. Ansökan
skall innehålla de uppgifter som behövs för att bedöma den sökandes rätt till
pensionen eller förmånen.
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4 §

 

Ansökan om premiepension skall göras på blankett som fastställts och
förtryckts av Premiepensionsmyndigheten. Ansökan om annan pension eller
förmån skall göras på blankett som fastställts av Riksförsäkringsverket.

 

5 §

 

Vad som sägs i 2–4 §§ om ansökan om pension eller annan förmån
gäller också ansökan om ökning av pension eller annan förmån samt anmä-
lan om återkallelse eller minskning av uttag om ålderspension.

 

6 §

 

Riksförsäkringsverket får föreskriva att personbevis enligt fastställt
formulär eller, om sådant personbevis inte finns, annat motsvarande bevis,
skall bifogas ansökan.

 

Utbetalning

 

7 §

 

Pension och annan förmån får betalas ut genom Riksförsäkringsverket.

 

8 §

 

Pension och annan förmån betalas ut genom insättning på mottagarens
postgirokonto eller bankkonto. Utbetalning får ske på annat sätt om sär-
skilda förhållanden föranleder det.

 

9 §

 

Annan pension än delpension samt andra förmåner skall kunna lyftas
av mottagaren följande datum i utbetalningsmånaden. För den som är född
någon av dagarna den 1–15 i månaden skall pensionen eller förmånen kunna
lyftas av mottagaren den 18 i utbetalningsmånaden. För den som är född nå-
gon av dagarna den 16–31 i månaden skall pensionen eller förmånen kunna
lyftas av mottagaren den 19 i utbetalningsmånaden.

Om utbetalningsdagen infaller på en söndag eller på en omedelbart därpå
följande helgdag, skall pensionen eller förmånen kunna lyftas närmast föl-
jande vardag. Om utbetalningsdagen infaller på en annan helgdag, på en lör-
dag eller på midsommarafton, skall pensionen eller förmånen kunna lyftas
närmast föregående vardag.

Delpension skall kunna lyftas av mottagaren den 25 i utbetalningsmåna-
den, i december dock den 23 i månaden. Om nämnda dagar infaller på en
söndag, annan allmän helgdag eller lördag, skall delpensionen kunna lyftas
närmast föregående vardag.

 

10 §

 

Riksförsäkringsverket skall besluta om sättet och tiden för utbetal-
ning av 

1. pension eller annan förmån till den som vistas utomlands, och
2. det belopp som först förfaller till betalning efter beslut om pension eller

annan förmån.

 

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003. Genom förordningen
upphävs

1. kungörelsen (1962:394) med vissa bestämmelser rörande ansökan om
pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m.,

2. förordningen (1980:624) om sättet och tiden för utbetalning av pension
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, m.m.
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De upphävda föreskrifterna gäller dock fortfarande för ansökan och utbe-
talning av pension enligt lagen om allmän försäkring, m.m. som avser tid
före den 1 januari 2003.

På regeringens vägnar

BERIT ANDNOR
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)



 

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2002


