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Yttrande över Remiss om Grundpension –
Några anslutande frågor (SOU 2020:32)
Betänkandet innehåller ett antal förslag som ansluter till delbetänkandet
Grundpension (SOU 2019:53) om att införa en grundpension och en
omställningspension i form av grundpension.
De förslag som nu lämnas innefattar en anpassning av kraven på försäkringstid för
vissa förmåner med anledning av riksdagens beslut att införa en riktålder i
pensionssystemet. Förslag lämnas också om att avskaffa två särregler för
tillgodoräknande av försäkringstid – dels en regel som gör det möjligt för vissa
försäkrade att tillgodoräkna sig bosättningstid i sitt tidigare hemland som
försäkringstid, dels en regel som möjliggör att försäkringstid som legat till grund för
sjukersättning kan användas för att beräkna försäkringstid för grundskyddet inom den
allmänna ålderspensionen. I betänkandet föreslås också att garantiersättning ska
ersättas av en ny förmån, grundersättning.
Uppsala kommun tillstyrker i stort utredningens förslag och vill här lämna några få
kommentarer.
Uppsala kommun ställer sig positiv till att hemlandstidsregeln tas bort ur perspektivet
likabehandling, det vill säga att alla invandrare samt övriga folkbokförda invånare har
lika rättigheter. Samtidigt är Uppsala kommun en kommun med många nyanlända
invånare. En fortsatt utredning önskas således av ekonomiska konsekvenser för såväl
dessa individer som för kommunen och kostnader för ekonomiskt bistånd i
kommunerna.
I Uppsala kommun har antalet 65-åringar och äldre med ekonomiskt bistånd nästan
fördubblats på tio år och med ett stort mottagande av nyanlända sedan 2015 är det
svårt att överblicka förslagens konsekvenser när även de som nu är nyanlända kommer
upp i pensionsålder. Eftersom äldreförsörjningsstödet finns för personer som är 65 år
eller äldre är det främst personer som beviljas sjukersättning eller aktivitetsersättning
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när förslaget har trätt i kraft som i högre grad kommer att ha ett ökat behov av
ekonomiskt bistånd.
Därmed är avskaffandet av den andra särregeln skäl till att Uppsala kommun
instämmer i vad betänkandet säger om att regeringen bör överväga att utreda hur
försörjningen bör lösas för dem som har en långvarigt nedsatt arbetsförmåga men som
inte kan få sitt försörjningsbehov tillgodosett genom sjukersättningens och
aktivitetsersättningens grundskydd.
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