Bilaga till regeringsuppdraget ”Uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030. VER 2016-127-1
Mål och delmål

Stor inverkan
nationellt
(ja/nej)

Verksamhet inom myndigheten som
avses samt om den bedöms vara
tillräcklig

Stor inverkan
internationellt
(ja/nej)

Verksamhet inom myndigheten som
avses samt om den bedöms vara
tillräcklig (ja/nej)

Kommentarer

1.1 Senast 2030 avskaffa den
extrema fattigdomen för alla
människor överallt. Med extrem
fattigdom avses för närvarande
människor som lever på mindre än
1,25 US-dollar per dag.

Ja

Pensionsmyndigheten administrerar och
betalar ut garantipension,
äldreförsörjningsstöd, bostadstillägg och
efterlevandestöd.
Verksamheten bedöms vara tillräcklig.

Nej

Medborgare i EU-land kan ta med sig sin
garantipension inom EU.
Verksamheten bedöms vara tillräcklig.

I Sverige är målet uppnått.

1.2 Till 2030 minst halvera den andel
män, kvinnor och barn i alla åldrar
som lever i någon form av fattigdom
enligt nationella definitioner.

Nej

Pensionsmyndigheten administrerar och
betalar ut grundförmåner inom
pensionsområdet. Därutöver pågår ett arbete
med att minska mörkertalet inom
bostadstillägg, vilket bör minska andelen
”relativt fattiga”.
Verksamheten bedöms vara tillräcklig.

Nej

Sverige saknar en officiell
definition av fattigdom.
Ett relativt ”fattigdomsbegrepp”
används inom EU som ibland
också används i Sverige.

1.3 Införa nationellt lämpliga system
och åtgärder för socialt skydd för
alla, och senast 2030 säkerställa att
de omfattar en väsentlig andel av de
fattiga och de utsatta.

Ja

Pensionsmyndigheten administrerar
grundläggande socialförsäkringar inom
pensionsområdet.
Verksamheten bedöms vara tillräcklig.

Nej

Målet är uppnått genom
grundtrygghetens existens och
utformning.

1.4 Senast 2030 säkerställa att alla
män och kvinnor, i synnerhet de
fattiga och utsatta, har lika rätt till
ekonomiska resurser, tillgång till
grundläggande tjänster, möjlighet att
äga och kontrollera mark och andra
former av egendom samt tillgång till
arv, naturresurser, lämplig ny teknik
och finansiella tjänster, inklusive
mikrokrediter.

Ja

Utformningen av pensionssystemet är i sig
könsneutralt. Pensionen påverkas dock av
andra samhällsfaktorer såsom
arbetsmarknadsfaktorer, eventuella
löneskillnader p.g.a. kön etc. Pensionen
återspeglar inkomsterna under hela livet och
till exempel deltidsarbete under längre
perioder betyder lägre lön och därför i de
allra flesta fall lägre pension.

Nej

Målet är mer eller mindre uppnått
genom grundtrygghetens existens
och utformning.
.

Mål 1
Avskaffa fattigdom i alla dess former
och överallt

Verksamheten bedöms vara tillräcklig.
Mål 5
Uppnå jämställdhet och alla
kvinnors och flickors egenmakt

Pensionsmyndigheten administrerar ett
könsneutralt pensionssystem och har
därutöver även ansvar för att arbeta med
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jämställdhetsintegrering.
5.1 Avskaffa alla former av
diskriminering av alla kvinnor och
flickor överallt.

Ja

Pensionsmyndigheten har tagit fram ett antal
styrande dokument som vägledning för
arbetet med att motverka diskriminering,
såväl internt som i externa kontakter. De
styrande dokumenten bygger på gällande
diskrimineringslagstiftning.
Verksamheten bedöms vara tillräcklig.

Nej

Pensionssystemet är könsneutralt
och därmed finns det inget behov
att ”avskaffa” diskriminering inom
systemet. Genom vårt
jämställdhetsintegreringsarbete
förebygger vi diskriminering av
såväl kvinnor som män i den
utåtriktade verksamheten
gentemot medborgarna.

5.4 Erkänna och värdesätta obetalt
omsorgs- och hushållsarbete genom
att tillhandahålla offentliga tjänster,
infrastruktur och socialt skydd samt
genom att främja delat ansvar inom
hushållet och familjen, i enlighet med
vad som är nationellt lämpligt.

Ja

Pensionsmyndigheten genomför riktade
informationsaktiviteter och kampanjer till
målgrupper som riskerar en låg framtida
pension, vilket oftast är kvinnor eller andra
utsatta grupper.
Verksamheten bedöms vara tillräcklig, men
går att utveckla vidare.

Nej

En del regeländringar med syfte
att göra pensioner mer jämställda
har föreslagits i Ds 2016:19.

5.a Genomföra reformer för att ge
kvinnor lika rätt till ekonomiska
resurser, möjlighet att äga och
kontrollera mark och andra former
av egendom samt tillgång till
finansiella tjänster, arv och
naturresurser, i enlighet med
nationell lagstiftning.

Ja

Pensionsmyndigheten har ett
jämställdhetsuppdrag inom ramen för
informationsuppdraget som bl.a. syftar till att
sprida kunskap om vad som påverkar den
framtida pensionen och att skillnaderna i
kunskap mellan män och kvinnor ska jämnas
ut. En av de prioriterade målgrupperna är
personer som riskerar att få låg pension,
vilket ofta är deltidsarbetande kvinnor.
Ett sätt att utjämna skillnader i inkomst är
utbetalningar av bostadstillägg till personer
som har låg pension, vilket oftast är kvinnor.
Detta är ett sätt att försöka ge kvinnor och
andra utsatta grupper lika rätt till ekonomiska
resurser.
Pensionsmyndigheten genomför riktade
informationsaktiviteter och kampanjer till
målgrupper som riskerar en låg framtida
pension, vilket oftast är kvinnor eller andra
utsatta grupper.
Verksamheten bedöms vara tillräcklig, men

Nej

Vi utvecklar vår information och
vägledning på sådant sätt som
gynnar dem som har sämre
självförtroende i pensionsfrågor
som t ex kvinnor och andra utsatta
grupper som riskerar att få en låg
pension.
En del regeländringar med syfte
att göra pensioner mer jämställda
har föreslagits i Ds 2016:19.
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går att utveckla vidare.
5.b Öka användningen av gynnsam
teknik, i synnerhet informations- och
kommunikationsteknik, för att främja
kvinnors egenmakt.

Ja

Pensionsmyndigheten arbetar med att öka
användningen av kanaler där målgrupper som
riskerar en låg framtida pension finns. Detta
med syfte att stärka målgruppens
självförtroende och kunskap i pensionsfrågor.
I vårt uppdrag ingår att ge män och kvinnor
lika tillgång till finansiella tjänster när det
gäller möjlighet att göra en pensionsprognos.
Vi är med i e-sam som arbetar med digital
samverkan mellan myndigheter och Sveriges
kommuner och Landsting.
Genom att få fler kvinnor att registrera sig på
minpension.se ökar möjligheterna för dem
att få bättre kännedom om och kontroll över
sin pension.
Samarbetet med Försäkringskassan i det som
kallas Föräldrakollen gör det möjligt att nå
småbarnsföräldrar med riktad information, i
synnerhet kvinnor.
Verksamheten bedöms vara tillräcklig, men
fortsätter att utvecklas både internt och i
samspel med andra aktörer.

Nej

Mål 8
Verka för varaktig, inkluderande och
hållbar ekonomisk tillväxt, full och
produktiv sysselsättning med
anständiga arbetsvillkor för alla.

Ja

Inom ramen för Pensionsmyndighetens
informationsuppdrag genomförs riktade
kampanjer till olika målgrupper med syfte att
sprida viktig kunskap om vad som påverkar
den framtida pensionen.
Verksamheten bedöms vara tillräcklig.

Nej

Pensionsmyndigheten verkar för
att informera löntagare om vikten
av tjänstepensionsavtal alternativt
att de ska kräva att bli
kompenserade om tjänstepension
saknas på arbetsplatsen.
Även riktad information till
egenföretagare genomförs med
syfte att uppmärksamma dem på
att tänka på vikten av
pensionsavsättningar för egen del.

8.10 Stärka de inhemska
finansinstitutens kapacitet att främja
och utöka tillgången till bank- och
försäkringstjänster samt finansiella

Ja

Pensionsmyndigheten samarbetar med andra
myndigheter och aktörer som har liknande
intressen gentemot pensionssparare och
pensionärer. Exempel på aktiviteter är skapa

Nej

Prognostjänsten via Min Pension
syftar till att ge individer
information om hela sin framtida
pension och därigenom verktyg
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Stor inverkan
nationellt
(ja/nej)

tjänster för alla.

Mål 12 Säkerställa hållbara
konsumtions- och
produktionsmönster

Verksamhet inom myndigheten som
avses samt om den bedöms vara
tillräcklig

Stor inverkan
internationellt
(ja/nej)

Verksamhet inom myndigheten som
avses samt om den bedöms vara
tillräcklig (ja/nej)

debatt och media kring produkter och
tjänster för att skapa en bättre marknad för
pensionsspararna.
Myndigheten har tagit initiativ till samt är
aktiv i driften, förvaltningen och utvecklingen
av fullmaktsregistret, Min Pension samt
prognosstandard. Alla är tjänster som
underlättar för hela befolkningen att ta del av
finansiella tjänster.
Verksamheten bedöms vara tillräcklig.

att påverka sin pension

Nej

Pensionsmyndigheten tillämpar källsortering
och har tecknat avtal med en leverantör om
återtagande av elavfall m.m.
Myndigheten ställer krav avseende bl.a.
miljöledningssystem, tungmetaller, livslängd
och återvinningsbarhet i egna upphandlingar
och avrop.
Vid tecknande av hyresavtal beaktas tillgång
till kollektivtrafik och fastighetens
energieffektivitet.
Verksamheten bedöms vara tillräcklig.

Nej

Ja

Hela myndighetens arbete bygger på den
förvaltningsrättsliga principen om lika
behandling som är inskriven i grundlagen.
Myndigheten har också tagit fram etiska
riktlinjer med utgångspunkt från den statliga
värdegrunden; demokrati, legalitet,
objektivitet, fri åsiktsbildning, människors lika
värde, effektivitet och service. I övrigt främjas
rättssäkerheten genom
Pensionsmyndighetens skyldighet att vid

Ja

Vi svarar nej på frågan om stor
nationell/internationell inverkan
eftersom vi anser oss vara en
relativt liten myndighet i
sammanhanget. Vi arbetar dock
aktivt med dessa frågor.

Mål 16 Främja fredliga och
inkluderande samhällen för hållbar
utveckling, tillhandahålla tillgång till
rättvisa för alla samt bygga upp
effektiva och inkluderande
institutioner med
ansvarsutkrävande på alla nivåer
16.3 Främja rättssäkerheten på
nationell och internationell nivå samt
säkerställa lika tillgång till rättvisa för
alla.

Kommentarer

Pensionsmyndigheten handlägger s.k.
utlandsärenden inom pensionsområdet. Med
detta menas svenskar som bor utanför Sverige
och som uppbär pension eller utländska
medborgare som har arbetat i Sverige och har
rätt till viss pension.
Verksamheten bedöms vara tillräcklig.

Bilaga till regeringsuppdraget ”Uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030. VER 2016-127-1
Mål och delmål

Stor inverkan
nationellt
(ja/nej)

Verksamhet inom myndigheten som
avses samt om den bedöms vara
tillräcklig

Stor inverkan
internationellt
(ja/nej)

Verksamhet inom myndigheten som
avses samt om den bedöms vara
tillräcklig (ja/nej)

Kommentarer

Pensionsmyndigheten har möjlighet att frysa
tillgångar vid bekämpande av terrorhandlingar.
Särskild handläggning vid misstanke om brott.
Arbete pågår för att ta fram riktlinjer för
polisanmälningar för att strukturera arbetet.
Verksamheten bedöms vara tillräcklig, men
behöver utvecklas vidare.

Brottsligheten ändrar karaktär och
vi behöver hantera det på nya
sätt.

oegentligheter anmäla detta till
Finansinspektionen och Konsumentverket.
Myndigheten arbetar också aktivt med
jämställdhetsintegrering.
Verksamheten bedöms vara tillräcklig.
16.4 Till 2030 avsevärt minska de
olagliga finansiella flödena och
vapenflödena, öka möjligheterna att
återvinna och återfå stulna tillgångar
samt bekämpa alla former av
organiserad brottslighet.

Ja

Pensionsmyndigheten har möjlighet att frysa
tillgångar vid bekämpande av
terrorhandlingar. Särskild handläggning vid
misstanke om brott. Arbete pågår för att ta
fram riktlinjer för polisanmälningar för att
strukturera arbetet.
Verksamheten bedöms vara tillräcklig, men
behöver utvecklas vidare.

Nej

16.5 Väsentligt minska alla former av
korruption och mutor.

Ja

Systematiska kontroller i
utbetalningssystemen genomförs
regelbundet för att upptäcka felaktiga
utbetalningar och bedrägerier.
Pensionsmyndighetens etiska riktlinjer
används i förebyggande syfte för att
motverka korruption och mutor.
Verksamheten bedöms vara tillräcklig.

Nej

16.6 Bygga upp effektiva och
transparenta institutioner med
ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Nej

Pensionsmyndighetens arbetsordning
innehåller en tydlig struktur för
ansvarsutkrävande på alla nivåer i
myndigheten. Myndigheten arbetar i enlighet
med fastställd arbetsordning.
Ansvarsutkrävande kan också ske genom PAN
(personalansvarsnämnden).

Ja

Myndigheten har också infört en ny
beslutsordning för vissa beloppsgränser med
koppling till chefsnivå. Den nya
beslutsordningen minskar möjligheten till
felaktiga utbetalningar eller bedrägerier.
Verksamheten bedöms vara tillräcklig.

Inte så stort problem inom
myndigheten.
Pensionsmyndigheten arbetar
dock aktivt med utbildning och
information internt.

Pensionsmyndighetens medlemskap i och
aktiva engagemang inom ISSA, internationella
socialförsäkringsorganisationen, har en stark
koppling till delmål 16:6. ISSA verkar dels för
att utveckla socialförsäkringssystemen globalt,
dels för att stötta medlemsinstitutionerna (320
medlemmar i 150 länder) att utveckla och
effektivisera sin administrativa kapacitet.
ISSA har tagit fram ett tiotal riktlinjer
(guidelines) för hur en socialförsäkringsadministration bäst utvecklar sin verksamhet
inom olika områden, bl.a. styrning och kontroll,
tjänstekvalitet, uppbörd av socialavgifter och
digitalisering. Dessa guidelines utgör
benchmark för det specifika området och
baserar sig bl.a. på erfarenheter och goda
exempel och lösningar från
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socialförsäkringsadministrationer världen över.
Pensionsmyndigheten har medverkat med
expertis i olika EU-finansierade
tjänsteexportprojekt.
Det svenska reformerade pensionssystemet ses
som en förebild världen över.
Pensionsmyndigheten medverkar vid
internationella konferenser och seminarier och
tar emot många kortare och längre studiebesök
från länder som befinner sig i någon fas av
pensionsreform då vi delar med oss av vår
expertis i att etablera ekonomiskt hållbara och
tillräckliga pensionssystem, dvs. en form av
tekniskt bistånd.
Verksamheten bedöms vara tillräcklig.

16.10 Säkerställa allmän tillgång till
information och skydda
grundläggande friheter, i enlighet
med nationell lagstiftning och
internationella avtal.

Ja

I Pensionsmyndighetens
informationsuppdrag ingår att vi ska
informera om hela pensionen så att vi stärker
pensionssparare och pensionärers ställning
som konsumenter för att de i sin tur ska
kunna göra adekvata val.
Myndigheten har ett konsumentråd och vi
har ett etablerat samarbete med
Konsumentverket. Vi tillhandahåller stöd
digitalt samt via vår kundserviceverksamhet.
Verksamheten bedöms vara tillräcklig, men
behöver utvecklas vidare.

Nej

16.b Verka för och genomdriva ickediskriminerande lagstiftning och
politik för en hållbar utveckling.

Ja

Regelrådet arbetar för lagstiftningsändringar
för att få fram icke-diskriminerande
lagstiftning, t.ex. civilståndsoberoende
garantipension.
Verksamheten bedöms vara tillräcklig.

Nej

Regelverk för samordning av
socialförsäkringsförmåner finns inom EU och
konventionsavtal med länder utanför EU.
Verksamheten bedöms vara tillräcklig.

Kommentarer

