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Göteborgs Stads 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
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Stads skatteintäkter minskar något. Göteborg Stad är tveksamma till
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.
---Vid behandlingen av ärendet i kommunstyrelsen antecknade representanterna
från D som yttrande en skrivelse från den 30 september 2020 (bilaga A).

Göteborg den 30 september 2020
GÖTEBORGS KOMMUNSTYRELSE

Axel Josefson
Mathias Sköld

Stadsledningskontoret
Gustaf Adolfs Torg 4 A
404 82 Göteborg

stadsledningskontoret@stadshuset.goteborg.se
031-365 00 00 (kontaktcenter)

2 (3)
goteborg.se

Bilaga A
Yttrande (D)
Kommunstyrelsen 2020-09-30
Ärende 4.2

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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