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Remissyttrande gällande promemorian ”Ytterligare fortsatt utbetalning av garantipension
inom EES och Schweiz samt inom Förenade kungariket”, där Svenskar i Världen har fått
möjlighet att yttra sig.
Sammanfattning
Svenskar i Världen bifaller promemorian. Vi ställer oss således positiva till förlängning av den
ytterligare fortsatta utbetalningen av garantipension inom EES och Schweiz samt inom
Förenade kungariket.
Skulle förlängningen avbrytas får det enorma konsekvenser för utlandssvenskar – såväl
ekonomiska som sociala.
Svenskar i Världen vill även betona de konsekvenser som efterföljer om Förenade kungariket
utträder EU avtalslöst, men även den problematik som kan uppstå för den medföljande
partnern till den utlandspositionerade om utbetalning av garantipension fråntas dem.
Yttrande
Svenskar i Världen anser att det är av yttersta vikt att promemorians förslag bifalles.
Vi ställer oss positiva till den tillsatta utredningen av garantipensionens framtida utformning i
socialförsäkringsbalken, eftersom den har potential att bli en viktig kartläggning över vilka
konsekvenserna blir om garantipensionen som exporterande förmån skulle upphöra. Rätt
gjord, borde kartläggningen kunna ge en tydlig bild att agera utifrån.
Om garantipension som exporterande förmån upphör kommer det att leda till omfattande
negativa konsekvenser för utlandssvenskar. De ekonomiska följderna kan få inverkan även
på det sociala planet då berörda pensionärer kan komma att tvingas flytta eller på annat sätt
ofrivilligt ändra sina liv, exempelvis tvingas stanna kvar i en relation eftersom ekonomin utan
garantipensionen inte tillåter ett eget hushåll.
Vidare menar vi att jämställdhet är en viktig faktor i det fortsatta arbetet och ett starkt skäl till
varför promemorians förslag bör bifallas. Det är fler kvinnor än män som lever på
garantipensionen, och det är därmed denna grupp som påverkas mest.
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Vi motsätter oss det faktum att utlandssvenskars öde i frågan ligger i det Förenade
kungarikets parlaments händer. Utlandssvenskar i Förenade kungariket bör ha rätt till lika
möjligheter till förlängd exportering av garantipension som resterande utlandssvenskar i EES
och Schweiz, oavsett om utträdet ur EU sker via utträdesavtal eller inte. Vi motsätter oss
därför de förslag givna i promemorian som medföljer ett avtalslöst utträde för Förenade
kungariket då det kommer att leda till ekonomiska och sociala dilemman för utlandssvenskar
boendes i landet.
Svenskar i Världen motsätter sig promemorians presentation av ”Övriga konsekvenser” då vi
menar att svenska företag visst kan komma att drabbas om förlängningen av den tillfälliga
förlängningen inte bifalles. Vi menar att vid rekrytering av person till utlandspostering kan det
uppstå svårigheter för den medföljande partnern om hen hade för avsikt att ta ut sin
garantipension under vistelsen utomlands.
I övrigt tillstyrker vi samtliga författningsförslag som promemorian ”Ytterligare fortsatt
utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz samt inom Förenade kungariket”
föreslår.
Om promemorian inte bifalles innebär det att utbetalning av garantipension till personer
bosatta i länder inom EES och Schweiz samt i Förenade kungariket skulle upphöra. Detta
skulle sätta många människor i en svår ekonomisk situation, inte minst kvinnor.
Utöver inspelen ovan anser vi även att personer som är berättigade till garantipension bör
kunna ta med sig den även utanför EES och Schweiz. Världen är större än Europa.

För Svenskar i Värden,

Cecilia Borglin
Generalsekreterare
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