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Remiss Grundpension – Några anslutande
frågor (2020:32)
LO har beretts tillfälle att yttra sig över förslagen i slutbetänkandet från
Garantipensionsutredningen (SOU 2020:32).
LOs synpunkter i sammanfattning
• LO tillstyrker förslaget om att försäkringstid för grundpension ska
kunna tillgodoräknas till och med året före det att förmånen får tas
ut.
• LO tillstyrker förslaget om att försäkringstid även fortsättningsvis
ska kunna tillgodoräknas med som mest 40 år.
• LO avstyrker förslaget om en undantagsregel som ger fortsatt rätt till
grundpension från 65 års ålder i det fall personer uppfyller ett
särskilt förvärvsvillkor.
• LO delar utredningens bedömning att hemlandstidsregeln numera
omfattar en avsevärt vidare krets än vad som ursprungligen avsetts.
• LO avstyrker utredningens förslag om att bosättningstid i tidigare
hemland inte ska få tillgodoräknas för grundpension,
omställningspension i form av grundpension och för sjukersättning
och aktivitetsersättning.
Försäkringstid för grundpension
LO tillstyrker förslaget om att försäkringstid för grundpension ska kunna
tillgodoräknas till och med året före det att förmånen får tas ut. Innebörden
är att den tid under vilken försäkringstid kan tillgodoräknas blir längre i takt
med att riktåldern höjs. Det är logiskt att det finns möjlighet att
tillgodoräkna sig försäkringstid för pension fram till det att man har
möjlighet att ta ut den. LO tillstyrker också förslaget om att försäkringstid
även fortsättningsvis ska kunna tillgodoräknas med som mest 40 år.
LO avstyrker förslaget om en undantagsregel som ger fortsatt rätt till
grundpension från 65 års ålder i det fall personer uppfyller ett särskilt
förvärvsvillkor. För denna grupp, personer med ett långt arbetsliv, skulle
förbättrade och förlängda möjligheter till sjukersättning i de flesta fall vara
ett ekonomiskt mycket bättre alternativ.
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Tillgodoräknande av försäkringstid i vissa situationer
LO delar utredningens bedömning att hemlandstidsregeln numera omfattar
en avsevärt vidare krets än vad som ursprungligen avsetts. Det hindrar dock
inte att de ursprungliga motiven bakom hemlandstidsregeln fortfarande är
giltiga.
Till skillnad från utredningen anser LO att det finns starka skäl att flyktingar
ska behandlas mer förmånligt än de som får uppehållstillstånd i Sverige av
andra skäl eller de som annars tillbringar en tid utanför Sverige och därför
får en lägre garantipension/grundpension/sjuk- eller aktivitetsersättning. Ett
skäl som talar för detta är att utredningens förslag riskerar att göra fler
beroende av individuellt behovsprövat stöd, detta gäller inte minst de utsatta
personer och familjer som på grund av förföljelse/krig i sitt tidigare hemland
fått psykiska eller fysiska skador.
LO avstyrker därför utredningens förslag om att bosättningstid i tidigare
hemland inte ska få tillgodoräknas för grundpension, omställningspension i
form av grundpension och för sjukersättning och aktivitetsersättning. LO
anser att det vore rimligare att snäva in den krets som har den möjligheten, i
linje med de motiv som fanns vid införandet.
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