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Grundpension – Några anslutande frågor (SOU
2020:32)
Ert diarienummer: S2020/05113/SF
Sammanfattning
Norrköpings kommun har inga synpunkter på de förslag som läggs fram i
slutbetänkandet. Kommunen förutsätter dock att kommunerna kompenseras
för de kostnader de nu tar över från staten. Kommunen vill också framhålla
vikten av att kompensationen utformas på så sätt att den uppräknas över tid i
takt med att kostnaderna bedöms öka, liksom att storleken på kommunernas
respektive flyktingmottagande tas i beaktande.
Allmänna synpunkter
Ändrade regler för tillgodoräknande av försäkringstid
I utredningen föreslås att den övre gränsen för tillgodoräknande av
försäkringstid höjs i takt med de pågående pensionsåldershöjningarna. För
kommunerna bedöms förslaget innebära att skatteintäkterna ökar något,
samtidigt som utgifterna för ekonomiskt bistånd minskar marginellt.
Norrköpings kommun har inga invändningar mot förslaget.
Särregel om hemlandstid avskaffas
Regeringens utredare föreslår att den särregel som innebär att vissa utrikes
födda kan tillgodoräkna sig bosättningstid från hemlandet vid beräkningen
av garantipension och garantiersättning, så kallad hemlandstid, avskaffas.
Avseende grundpension
Eftersom personer över 65 år är berättigade statligt äldreförsörjningsstöd
bedöms de inte i ökad utsträckning komma i behov av kommunalt
ekonomiskt bistånd.
Norrköpings kommun har inga invändningar mot den här delen av förslaget.
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Avseende grundersättning
Norrköpings kommun konstaterar att en mer ingående konsekvensanalys av
förslaget inte kunnat genomföras då relevant statistik saknas. Regeringens
utredare uppskattar dock att det framförallt är den här regeländringen som
kan leda till ökade utgifter för kommunerna, om än i begränsad omfattning.
Givet dessa förutsättningar har kommunen svårt att uttala sig om förslaget.
Norrköpings kommun förutsätter dock att staten kompenserar kommunerna
för de ökade kostnader för ekonomiskt bistånd som förslaget väntas
medföra.
I anslutning till detta vill kommunen även lyfta fram den omständighet som
redan idag utgör ett strukturellt problem inom den svenska
socialförsäkringen, nämligen att personer som lider av långvarigt nedsatt
arbetsförmåga men på grund av för kort försäkringstid inte är berättigade
sjuk- eller aktivitetsersättning, helt är hänvisade till ekonomiskt bistånd för
att klara sin försörjning. Detta trots att det kommunala försörjningsstödet
endast är avsett som en tillfällig insats.
Kommunen noterar att behovet av en utredning i den här frågan är något
som också tas upp i betänkandet (s 126), och ansluter sig därmed till den
ståndpunkten.
Övriga synpunkter
Eftersom de ekonomiska konsekvenserna av förslagen väntas öka med en
viss nivå årligen, i vissa avseenden under en tidsperiod på cirka 20 år, vill
Norrköpings kommun framhålla vikten av att statens kompensation till
kommunerna utformas på så sätt att nivån på ersättningen håller jämna steg
med de väntade kostnadsökningarna.
Utredningen visar också att det primärt är kommuner med högt
flyktingmottagande som kommer att se ökade utgifter för ekonomiskt
bistånd till följd av reformerna. Givet detta vill Norrköpings kommun
framhålla vikten av att statens kompensation till kommunerna utformas på
så sätt att storleken på kommunernas respektive flyktingmottagande tas i
beaktande.
NORRKÖPINGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Lars Stjernkvist
ordförande
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Reservation vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-10-05
Mot beslutet och till förmån för eget yrkande enligt nedan reserverar sig
Nicklas Lundström (V).
Nicklas Lundström (V) yrkar tillägg enligt följande på sidan 2 sist i andra
stycket:
Kommunen ser dock med oro på att förslaget kan innebära fler pensionärer
med låga inkomster i framtiden.

