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Remissyttrande
Datum

Diarienummer

2020-10-15

2020/262-51

Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Yttrande över slutbetänkandet Grundpension Några anslutande frågor (SOU 2020:32)
Ert dnr S2020/05113/SF
__________________________

I slutbetänkandet lämnas ett antal förslag som ansluter till de i delbetänkandet (SOU 2019:53) lämnade förslagen om att införa en grundpension och en
omställningspension i form av grundpension. Utgångspunkten för de förslag
som lämnas i slutbetänkandet är att förslagen i delbetänkandet genomförs.

Bakgrunden till förslaget att införa förmånerna sjukersättning och aktivitetsersättning i form av grundersättning är EU-domstolens dom i målet
Zaniewicz-Dybeck (C-189/16, EU:C:2017:946) rörande garantipension som
klassificerar denna förmån som en minimiförmån. Kammarrätten har i
tidigare remissyttrande såvitt avser delbetänkandet bedömt det mycket
ovisst huruvida de föreslagna förmånerna grundpension och omställningspension i form av grundpension kommer att bedömas som minimiförmåner
eller inte. Kammarrätten anser på motsvarande sätt att det finns en risk för
att förmånerna sjukersättning och aktivitetsersättning i form av grundersättning skulle kunna kategoriseras som minimiförmåner vid en prövning.

För det fall regeringen, trots nämnda osäkerhetsmoment, avser att gå vidare
med förslagen lämnas följande synpunkter.

De aktuella förslagen kommer att generera ett ökat antal överklaganden hos
domstolarna. När det gäller den nya förmånen grundersättning kan några
volymer inte uppskattas i dagsläget. Med beaktande av den osäkerhet som
finns kring det föreslagna förmånernas klassificering finns också en risk för
att en omräkning kan behöva ske flera gånger om förslagen genomförs.
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Domstolarna har redan mycket begränsade resurser och hänsyn måste tas
till att varje ökning av måltillströmningen är kännbar och domstolarna bör
därför garanteras ekonomiska resurser för att täcka de ökade kostnader som
kan antas följa av förslaget.

Kammarrätten har inte några synpunkter på utredningen i övrigt.
__________________________

Kammarrättslagmannen Ola Holmén och kammarrättsrådet Kristina
Linderoth har fattat beslutet om detta yttrande.

Ola Holmén

Kristina Linderoth

