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Promemoria Ytterligare fortsatt utbetalning av garantipension
inom EES och Schweiz samt inom Förenade kungariket,
S2019/01306/SF
I aktuell promemoria föreslås förlängning av två tillfälliga regleringar avseende
utbetalning av garantipension och garantipension till omställningspension till personer
som bor i dels EU/EES eller Schweiz, dels i Förenade kungariket. Nedan lämnar
Pensionsmyndigheten vissa allmänna synpunkter på den föreslagna regleringen samt
anger särskilt att förlängningen av regleringen som avser fortsatt utbetalning av
garantipension till EES och Schweiz bör upphöra tidigast vid 2021 års utgång.

Utbetalningarnas bakomliggande syfte
Även om de olika tillfälliga regleringarna har samma syfte, det vill säga fo1tsatt
utbetalning av garantipension till personer som bor utanför Sverige så är de
bakomliggande skälen delvis olika. Den ena regleringen har till syfte att mildra
konsekvenserna av EU-domstolens dom som genom sin kategorisering av
garantipensionen som minimiförmån indirekt påverkar Sveriges skyldighet att
exp011era garantipension till personer som bor i andra medlemsstater. Under
förlängningsperioden bedöms Garantipensionsutredningen (S 2018:14) lämna sitt
betänkande om hur garantipensionen är tänkt att fungera i ett internationellt perspektiv
framöver.
Den andra regleringen medför att personer bosatta i Förenade kungariket f011satt kan
uppbära garantipension och garantipension till omställningspension efter att Förenade
kungariket lämnat EU trots att dessa förmåner inte omfattas av det föreslagna
utträdesavtalet mellan EU och Förenade kungariket. Förslaget blir dock endast aktuellt
om utträdesavtalet träder ikraft. Utan den nu föreslagna regleringen begränsas
utbetalningarna till den 31 december 2019 (lagen (2019:168) om sociala
trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen) .
Pensionsmyndigheten bedömer att det i det k01ta tidsperspektivet är acceptabelt att
behandla de två olika situationerna på ett likartat vis även om Förenade kungariket
efter ett eventuellt utträde är att betrakta som ett tredje land. Under tiden som
utträdesavtalet gäller (från eventuell utträdesdag till och med 31 december 2020) har
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Sverige tillsammans med EU-27 slutit avtal med Storbritannien om i princip
oförändrade regler gällande samordning av de sociala trygghetssystemen. Att Sverige
då har nationella regler i förhållande till Storbritannien som möjliggör export av
garantipension och garantipension till omställningspension på samma sätt som i
förhållande till EES och Schweiz bedömer Pensionsmyndigheten som lämpligt.
Förlängningsperiodens längd- export till EES och Schweiz

,

Pensionsmyndigheten lämnade redan i remissvar daterat 21 maj 2018 (VER 2018152), gällande fortsatt export av garantipension till EES och Schweiz till och med 31
december 2019, synpunkter på den tillfälliga regleringens längd. Myndigheten
påtalade då att tiden från det att Garantipensionsutredningen senast ska presentera ny
reglering (29 november 2019) är för kort för att myndigheten ska ha rimlig tid att
anpassa sina IT-system och verksamhet till nya förutsättningar. Pensionsmyndigheten
påtalade även vikten av tillräckligt lång förlängningsperiod för att
Pensionsmyndigheten ska kunna fullgöra sin informationsskyldighet i förhållande till
pensionärer och att pensionärer och pensionssparare ska ha möjlighet anpassa sig till
nya förutsättningar. Det blir tydligare för våra pensionssparare och pensionärer med en
förlängningsperiod istället flera ko1ta, efterföljande perioder. Myndigheten föreslog i
sitt förra remissvar att tidpunkten för de föreslagna bestämmelserna upphörande skull
sättas till tidigast utgången av 2021.
Pensionsmyndigheten uppfattning gällande längden på förlängningen kvarstår, det vill
säga de föreslagna bestämmelsernas om export av garantipension bör upphöra tidigast
vid utgången av 2021.
Lagteknisk justering av lagtext
Gällande ytterligare fottsatt möjlighet till utbetalning av garantipension vid bosättning
i EES-länder och Schweiz har ett flertal lagtekniska justeringar föreslagits (5 kap 18 §,
67 kap. 16 §, 67 kap 17 §, 81 kap. 9 §). Delar av dessa bestämmelser har brutits ur och
lagts i enskilda (a) paragrafer.
Såvitt Pensionsmyndigheten kan bedöma förändras bestämmelsernas innehåll inte i
sak. I promemorian uppges att den föreslagna ändringen beror på ett lagtekniskt
förbiseende vid utarbetandet av de nu gällande bestämmelserna. Någon nätmare
förklaring ges inte. Pensionsmyndigheten har inga synpunkter på de lagtekniska
förändringarna.
Administrativa konsekvenser/är Pensionsmyndigheten
De föreslagna regleringarna bedöms i sig inte medföra ytterligare administrativa
konsekvenser för myndigheten. Förmåner kommer att utbetalas under ytterligare en
tid. Den ökade administrativa arbetsbördan som det innebär att kommunicera, besluta
och dra in förmåner kommer genom den föreslagna regleringen istället att skjutas
framåt i tiden.
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Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Daniel Barr efter föredragning av
verksamhetsutvecklare Kristin Paulsson. I den slutliga handläggningen har även
avdelningscheferna Ole Settergren, Mats Wikström, Magnus Rodin, Erik Fransson,
Henrik Engström, Marie Evander, Lena Aronsson samt jurist Evelin Palmer deltagit.

Daniel Barr

fl_:1
Kristin Paulsson
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