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Yttrande angående – Remiss från 
Socialdepartementet – Grundpension, några 
anslutande frågor (SOU 2020:32) 

 
Det finns mycket att önska av förändringar i pensionssystemet. Vi tycker dock det är 

viktigt att hålla uppe principerna som bär upp det svenska pensionssystemet, till exempel 

rättvis intjänandetid. 

 

Människor som arbetskrafts- eller anhöriginvandrat har att följa gällande pensionsregler 

avseende intjänandetid. Att ha särskilda förmåner för gruppen flyktingar ser vi därför som 

orättvist, främst gentemot andra nya svenskar. Vi delar därför inte tjänsteutlåtandets 

tveksamhet till denna förändring. 
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Remiss från Socialdepartementet – 
Grundpension några anslutande frågor     
(SOU 2020:32)   
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen 

Yttrande över remissen av slutbetänkandet för Grundpension några anslutande frågor i 
enlighet med bilaga 2 till stadsledningskontorets tjänsteutlåtande, översänds till 
Socialdepartementet. 

Sammanfattning 
Göteborg Stad har 2020-07-10 erhållit rubricerad utredning på remiss. Yttrande ska vara 
Socialdepartementet tillhanda senast 2020-10-16. 

Efter en EU-dom december 2017 där förutsättningarna för den svenska garantipensionen 
ändrades tillsattes en utredning vars uppdrag var att lämna förslag till hur garantipension 
och garantipension till omställningspension bör konstrueras och regleras i 
socialförsäkringsbalken. 2019-12-09 överlämnades delbetänkandet Grundpension (SOU 
2019:53) med förslag om att ersätta nuvarande garantipension med en ny förmån, 
grundpension. 2019-10-31 beslutade regeringen om tilläggsdirektiv där utredningen fick 
ytterligare uppdrag som presenteras i slutbetänkandet Grundpension några anslutande 
frågor (SOU 2020:32). 

Ett av förslagen i slutbetänkandet är möjligheten att tjäna in ytterligare försäkringstid när 
åldersgränsen för intjänande till grundpension samt sjuk- och aktivitetsersättning i form 
av grundersättning föreslås höjas år 2023 från 64 års ålder till 65 års ålder. Nivån på 
grundpensionen och grundskyddet blir då högre för de som idag inte har uppnått 
maxgränsen för försäkringstiden som är 40 år.  

Regeln för tillgodoräknande av bosättningstid i tidigare hemland för gruppen flyktingar 
och vissa andra skyddsbehövande föreslås upphöra. Detta ger lägre grundpension för de 
som kommit till Sverige efter 25 års ålder. Dessutom föreslås borttag av regeln som kan 
användas vid beräkning av grundpension där försäkringstid tillgodoräknas som legat till 
grund för hel sjukersättning. Personer som påverkas av detta förslag är personer födda 
1957 eller senare. Dessa får en lägre grundpension om de beviljats hel sjukersättning och 
därefter i ett eller flera år fram till ålderspension varit bosatta utomlands.  

Slutbetänkandet lämnar även förslag om nytt grundskydd inom sjuk- och 
aktivitetsersättning där försäkringstid i Sverige kan utgöras av både bosättningstid och 
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arbetad tid. Grundersättningen föreslås ha samma nivåer som nuvarande 
garantiersättning.  

Utredningens förslag gäller endast de som framöver kommer att beviljas ovanstående 
förmåner och kommer inte att påverka redan beviljade förmåner. 

Bedömning ur ekonomisk dimension 
De förslag som lämnas i utredningen påverkar i första hand de statliga finanserna, då det 
är Pensionsmyndigheten och Försäkringskassan som hanterar dessa förmåner.  

Den enskilde individens inkomster påverkas i lägre omfattning av förslaget för höjning av 
riktåldern. Den disponibla inkomsten beräknas öka med 100–200 kronor per månad. 
Borttag av tillgodoräknande av bosättningstid i hemlandet har en större påverkan då den 
enskildes disponibla inkomst minskar med cirka 2 000–2 900 kronor per månad. 

De ekonomiska konsekvenserna för den enskilda utifrån förslaget om att ta bort 
möjligheten att räkna med tid med hel sjukersättning inför grundpension är enligt 
utredningen svåra att beräkna. Detta varierar utifrån bosättningstid utomlands och 
individens intjänade till inkomstgrundande pension.  

Förslaget till att både bosättningstid och arbetad tid i Sverige kan tillgodoräknas vid 
beräkning av sjuk- och aktivitetsersättning i form av grundersättning. Svårigheten är att 
beräkna hur många förslaget berör och hur stor påverkan det har på den enskilda 
individens inkomst då statistik saknas.  

Stadsledningskontoret ser positivt på förslag till höjning av riktåldern och förslaget om att 
även inkludera arbetad tid i Sverige, då den enskilda individens inkomster kan komma att 
öka. Borttag av möjlighet att vid beräkning av grundpension använda sig av tid som legat 
till grund för hel sjukersättning, är stadsledningskontoret tveksam till då konsekvenserna 
för den enskilde är svårt att förutsäga. Förslaget om borttag av hemlandsregel leder till en 
förhållandevis stor inkomstminskning för individen vilket stadsledningskontoret är 
tveksamma till. 

Effekterna på den enskildes inkomster påverkar i sin tur Göteborgs Stads skatteintäkter 
samt i vissa fall även det ekonomiska biståndet till våra invånare. Stadsledningskontoret 
anser dock att förslagen som lämnas i utredningen har ytterst marginell ekonomisk 
påverkan på kommunen. 

Utredningens förslag gäller endast de som framöver kommer att beviljas ovanstående 
förmåner och kommer inte att påverka redan beviljade förmåner, vilket 
stadsledningskontoret anser är positivt.  

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Samtliga förslag påverkar personer med låga inkomster. De två förslagen som påverkar 
grundpension och grundskydd påverkar främst gruppen utrikes födda. Förslagen påverkar 
inte bara den enskilda individens ekonomi utan även hushållets samtliga medlemmar.  
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I utredningen framgår inte om de olika förslagen prövats utifrån intentionerna i 
diskrimineringslagen respektive barnkonventionen. Göteborg Stad anser att en sådan 
genomlysning bör ske.  

Bilagor 
1. Sammanfattning av remissen Grundpension några anslutande frågor, SOU 

2020:32 

2. Göteborgs Stads förslag till yttrande till Socialdepartementet 
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Ärendet  
Göteborg Stad har 2020-07-10 erhållit rubricerad utredning på remiss. Yttrandet ska vara 
Socialdepartementet tillhanda senast 2020-10-16. 

Beskrivning av ärendet 
2019-12-09 överlämnades delbetänkandet Grundpension (SOU 2019:53) med förslag om 
att ersätta nuvarande garantipension med en ny förmån, grundpension. Bakgrunden var en 
EU-dom från december 2017 som innebar en förändring av hur garantipension skulle 
beräknas för den som varit bosatt i flera EU-medlemsstater. 2019-10-31 tilldelades 
utredningen tilläggsdirektiv av regeringen. Uppdraget var at se över olika villkor för 
försäkringstid för rätt till garantipension och sjuk- och aktivitetsersättning. Dessutom 
skulle utredningen förslå en ny utformning av sjuk- och aktivitetsersättning i form av 
garantiersättning som utgår ifrån EU-domen 2017. 

Ett av förslagen är en anpassning till den nya riktåldern för pension, där åldersgränsen för 
intjänande föreslås höjas från 64 års ålder till 65 års ålder från och med 2023. Nivån på 
grundpensionen samt sjuk- och aktivitetsersättning i form av grundersättning kan då bli 
högre för de som idag inte har uppnått maxgränsen för försäkringstiden som är 40 år. En 
höjning av grundpensionen medför att individens disponibla inkomst beräknas öka med 
100 kr per månad respektive en höjning med 200 kronor per månad vid en höjning av 
grundersättning.  

Ett annat förslag är att ta bort regeln där flyktingar och vissa andra skyddsbehövande får 
tillgodoräknande sig bosättningstid i tidigare hemland vid beräkning av försäkringstid. 
Förslaget ger lägre grundpension och sjuk- och aktivitetsersättning i form av 
grundersättning för de som kommit till Sverige efter 25 års ålder. De totala kommunala 
skatteintäkterna i Sverige beräknas minska med 12 miljoner kronor samt ekonomiskt 
bistånd beräknas öka med 1 miljon kronor införandeåret 2022. Dock anser utredningen att 
effekten är relativt låg då kostnaden är utspridd över landets kommuner. Den långsiktiga 
effekten är svår att förutsäga då den beror på framtida invandring. Förslaget berör 1 300 
personer avseende grundpension och cirka 150 personer avseende grundersättning 
införandeåret.  

Förslagsvis ska även undantagsregeln tas bort vid beräkning av grundpension där 
försäkringstid tillgodoräknas som legat till grund för hel sjukersättning. De individer som 
påverkas av detta förslag och får en lägre grundpension är personer som fyller 65 år från 
och med januari 2022, har beviljats hel sjukersättning och därefter i ett eller flera år varit 
bosatta utomlands. Minskad grundpensionen kompenseras till viss del av 
äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg. 2019 var det totalt 950 personer i Sverige som 
beviljades grundpension där försäkringstiden för sjuk- och aktivitetsersättningen räknades 
med i försäkringstiden. Ett års mindre försäkringstid innebär en minskning med 215 
kronor per månad för en person som uppbär enbart grundpension.  

Utredningens uppdrag var också att lämna förslag på ett nytt grundskydd inom sjuk- och 
aktivitetsersättning, utifrån EU-domen 2017. Förslaget innebär att försäkringstid i Sverige 
kan utgöras av både bosättningstid och arbetad tid. För att få tillgodoräkna sig arbetad tid 
ska individens pensionsgrundande inkomst överstiga 1 inkomstbasbelopp under ett 
kalenderår. Om arbetad tid sammanfaller med bosättningstid får den överlappande tiden 
endast beaktas en gång. Förslaget påverkar personer som flyttar till och från Sverige och 
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som inte har full intjänandetid. Av cirka 8 000 personer som 2018 nybeviljades 
garantiersättning i Sverige var det 90 % som hade full försäkringstid. Enligt utredningen 
behövs en analys om och i vad mån breddningen av intjänandemöjligheten avseende 
arbetad tid leder till ett ökat grundskydd. Grundersättningen föreslås ha samma nivåer 
som nuvarande garantiersättning.  

Stadsledningskontorets bedömning 
De förslag där individens möjlighet att tillgodoräkna sig mer försäkringstid vilket kan 
leda till högre grundpension samt högre sjuk- och aktivitetsersättning i form av 
grundersättning anser stadsledningskontoret som positiva. De två övriga förslagen, 
borttag av tillgodoräkning av bosättningstid i tidigare hemland samt borttag av 
möjligheten att räkna med försäkringstid i grundpension som legat till grund för 
sjukersättning leder till lägre disponibel inkomst för den enskilda individen vilket 
stadsledningskontoret ställer sig tveksamma till.  

Stadsledningskontoret anser att de förslag som lämnas i utredningen har ytterst marginell 
ekonomisk påverkan för Göteborg Stad. I utredningen framgår inte om de olika förslagen 
prövats utifrån intentionerna i diskrimineringslagen respektive barnkonventionen. 
Stadsledningskontoret anser att en sådan belysning bör ske. 
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Yttrande över remiss – Grundpension, 
några anslutande frågor (SOU 2020:32) 
Göteborgs Stads bedömning är att de förslag där individens möjlighet att 
tillgodoräkna sig mer försäkringstid vilket kan leda till högre grundpension 
samt högre sjuk- och aktivitetsersättningar i form av grundersättning är 
positiva. Göteborg Stad har därutöver vissa synpunkter och tillägg som 
redovisas i yttrandet. Göteborg Stad vill särskilt lyfta fram:  
 
Anpassning till den nya riktåldern 
Förslaget om att anpassa grundpension, omställningspension i form av 
grundpension samt sjuk- och aktivitetsersättning i form av grundersättning 
till den nya riktåldern tillstyrks av Göteborg Stad. Möjlighet att tillgodoräkna 
ytterligare försäkringstid innebär för den enskilda individen en högre 
grundpension, samtidigt som individens behov av bidrag kan minska.  

 
Borttag av regel om tillgodoräkning av bosättningstid i tidigare hemland 
Borttag av regel där flyktingar och vissa andra skyddsbehövande får 
tillgodoräkna sig bosättningstid i tidigare hemland, vilket innebär en lägre 
grundpension och sjuk- och aktivitetsersättning i form av grundersättning. 
Enligt utredningen är det cirka 1 300 personer i Sverige som påverkas av 
förslaget. Individens disponibla inkomst beräkna minska med 2 000–2 900 
kr i månaden, trots kompensation av äldreförsörjningsstöd, bostadstillägg 
alternativt ekonomiskt bistånd. Göteborg Stad är tveksamma till detta förslag 
då sänkningen är förhållandevis stor för den enskilde individen och 
individens behov av bidrag kan komma att öka.  

 
Borttag av möjlighet att räkna med försäkringstid i grundpension som legat 
till grund för sjukersättning 
De individer som påverkas av detta förslag och får en lägre grundpension är 
personer som fyller 65 år från och med januari 2022 och som beviljats hel 
sjukersättning och därefter i ett eller flera år fram till ålderspension varit 
bosatta utomlands. Kompensation kan ske genom äldreförsörjningsstöd, men 
även här blir individens disponibla inkomst lägre samtidigt som Göteborg 
Stads skatteintäkter minskar något. Göteborg Stad är tveksamma till 
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förslaget, då konsekvensen av förslaget ej har kunnat redovisas då statistik 
saknas. 
 
Nytt grundskydd inom sjuk- och aktivitetsersättning i form av 
grundersättning 
Förslaget innebär en breddning av intjänande av försäkringstid i Sverige då 
det kan utgöras av både bosättningstid och arbetad tid. Arbetad tid innebär 
en möjlighet att få tillgodoräkna sig ytterligare försäkringstid och kan då ge 
högre ersättning för individen. De ekonomiska konsekvenserna för Göteborg 
Stad är svåra att överblicka då utredningen saknar statistik. Göteborg Stad 
tillstyrker förslaget då det för individen kan medföra en högre 
grundersättning.  

Ekonomiska och sociala konsekvenser 
Effekterna på den enskildes inkomster påverkar i sin tur Göteborgs Stads 
skatteintäkter samt i vissa fall även det ekonomiska biståndet till våra 
invånare. Göteborg Stad anser dock att förslagen som lämnas i utredningen 
har ytterst marginell ekonomisk påverkan på kommunen. 

Utredningens förslag gäller endast de som framöver kommer att beviljas 
ovanstående förmåner och kommer inte att påverka redan beviljade 
förmåner, vilket Göteborg Stad anser är positivt. 

I utredningen framgår inte om de olika förslagen prövats utifrån 
intentionerna i diskrimineringslagen respektive barnkonventionen. Göteborg 
Stad anser att en sådan genomlysning bör ske.  
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