
 

 

    
          
 

     

            
           

            
           

           
    

         
             

            
            

         
            

   

          
           

        
  

         
            

           
          
          

          

           
               

             

Svensk Forsakring 

Socialdepartementet 

Yttrande 
S2022/00858 

Stockholm 2022-03-11 

Garantitillagg i bostadstillagget (Ds 2022:3) 
Svensk Forsakring avstyrker forslagen i promemorian. Skalen till det utvecklas 
narmare nedan. 

De grundlaggande principerna inom pensionssystemet 
utmanas 
Det huvudsakliga skalet till pensionsreformen i mitten av 1990-talet var att det 
tidigare pensionssystemet var finansiellt instabilt. Det var inte foljsamt i fdrhallande 
till de ekonomiska och demografiska forandringarna i samhallet. Ett annat skal till 
reformeringen var en stravan efter att starka sambandet mellan avgifter och 
formaner (livsinkomstprincipen) da det bidrar till att gora systemet rattvist saval 
mellan individer som mellan generationer. 

Pensionssystemet ar ett langsiktigt kontrakt mellan staten och enskilda individer. 
En mycket viktig del i pensionsreformen var darfor att systemet skulle vara politiskt 
stabilt. Det ar belt enkelt en forutsattning for att systemet ska kunna uppratthallas 
over tid och ha medborgarnas fortroende. Den politiska stabiliteten ar tankt att 
uppratthallas genom att pensionssystemet vilar pa en overenskommelse mellan 
majoriteten av riksdagens partier och pa det faktum att utgifter och avgifts-
inkomster redovisas utanfor statsbudgeten. 

Under senare ar har dessa grundstenar inom pensionssystemet utmanats. Det 
lamnas numera forslag som for stora grupper i samhallet raderar den grund
laggande livsinkomstprincipen inom pensionssystemet och som dartill ska 
finansieras over statsbudgeten. 

I den under 2020 remitterade promemorian om inkomstpensionstillagget betonades 
att det var viktigt att detta avsteg fran livsinkomstprincipen skulle ses som ett 
undantag. Bidraget skulle ocksa vara tillfalligt. Svensk Forsakring uttryckte i sitt 
remissvar en farhaga for att avsteget fran principerna bakom pensionsoverens-
kommelsen skulle oka det politiska trycket pa framtida avsteg fran livsinkomst
principen och finansiering over statsbudgeten. I det laget ar vi nu. 

Det remitterade forslaget om garantitillagg i bostadstillagget har tagits fram under 
mycket kort tid och det ar i manga delar svart att forsta saval syftet med forslaget 
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JfSvensk Forsakring 

som de avvaganden som har gjorts. Garantitillagget ska infogas i, och forhalla sig 
till, ett redan komplext bidragssystem inom pensionsomradet. Det tycks samtidigt, 
underforstatt, ha funnits en malsattning om att sa manga pensionarer som mojligt 
ska kunna tillgodogdra sig tillagget snarare an att utga fran behovet av en hogre 
pension. 

Det ar viktigt att var och en forstar sin pension och hur de kan paverka den. 
Komplexiteten i forslaget och hur det angransar till ovriga bidrag inom pensions-
systemet gor det emellertid mycket svart for enskilda, forskare, radgivare, och 
andra att pa forhand utvardera effekterna av forslaget vad galler exempelvis 
marginaleffekterna vid okat arbete. 

Vid sidan av att forslaget om garantitillagg innebar att vi ror oss annu langre bort 
fran den grundlaggande livsinkomstprindpen for en stor grupp av individer sa har 
detta forslag forhandlats fram belt utanfor pensionsgruppen. Det ar ett stort 
problem. Pensionsgruppens betydelse nar det kommer till att sakra ett langsiktigt 
politiskt och finansiellt stabilt pensionssystem kan inte overskattas. Det ar belt 
centralt for att uppratthalla medborgarnas fortroende. 

Oklara motiv och tveksam traffsakerhet 
Pa flera stallen i promemorian resoneras det kring syftet med forslaget, men syftet 
med garantitillagget framstar trots det som motsagelsefullt och hogst oklart. Redan 
benamningen av bidraget - garantitillagg i bostadstillagget - ar en signal om att 
det ar nagot markligt med hela forslaget. 

Enligt promemorian ar ett syfte med forslaget att oka levnadsstandarden for 
pensionarer med laga inkomster (s. 74) liknande konsumtionsstodet. Forslaget ar 
emellertid inte inriktat pa denna grupp av individer utan ska kunna betalas ut till 
alia som har raft till garantipension, dvs. uppfyller kravet pa forsakringstid. Pa ett 
annat stalle i promemorian framgar att "Det tillagg som nu foreslas behover, for att 
fylla sitt syfte, betalas ut till en storre och delvis annan grupp pensionarer an den 
som i dag far bostadstillagg." (s. 69). Det finns saledes ingen koppling till 
boendekostnaden. 

Den valda konstruktionen innebar att fler an 1 miljon pensionarer, motsvarande 47 
procent av samtliga pensionarer, ska fa ta del av bidraget. Alla dessa anses alltsa 
numera hora till gruppen pensionarer med laga inkomster. Noteras kan att det 
endast ar inkomstpensionen som raknas med i inkomstunderlaget. Det innebar att 
dessa individer kan ha hoga inkomster fran tjanstepension och annan formogenhet. 

Det ar hogst oklart hur man har kommit fram till beloppet 12 000 kronor per ar. 
Det ar aven oklart varfor beloppet anges efter skatt och inte fore. Inkomstpension, 
premiepension, garantipension och inkomstpensionstillagget utgor underlag for 
inkomstbeskattning. Det galler daremot inte for bostadstillagget, vilket kan vara en 
forklaring. 12 000 kronor per ar efter skatt motsvarar for ovrigt omkring 17 710 
kronor fore skatt1 2per ar och 1 476 kronor per manad. 

1 Genomsnittlig kommunalskatt 2022 uppgar till 32,24 procent. 
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4Svensk Forsakring 

For att fa en kansla for storleken pa beloppet kan det relateras till vilken garanti-
pension fore skatt som i genomsnitt i dag betalas ut till de kvinnor som bar de allra 
lagsta pensionerna, 1 644 kronor per manad. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att motiven till saval den valda grupp som 
kommer att fa del av bidraget som den valda storleken pa bidraget ar hogst oklara. 

Genomfor en ordentlig genomlysning av pensionssystemet 
innan nya tillagg infers 
Svensk Forsakring bar full fbrstaelse for att det finns utsatta grupper i samhallet 
som lever med knappa marginaler och som i perioder kan behbva ett extra 
ekonomiskt stod. For manga av dem ar det av olika skal en realitet redan under 
arbetslivet. Det nu remitterade forslaget traffar emellertid inte endast dessa 
grupper utan det framstar som att det viktigaste motivet till forslaget bar varit att 
sa manga som mbjligt ska fa ta del av bidraget snarare an att se till vilka som bar 
storst behov av en hojd pension. 

Att infora ett bidrag over statsbudgeten innebar att det maste finansieras over 
statsbudgeten. Det framgar inte av promemohan bur finansieringen ska ske. 
Utgiften for garantitillagget och inkomstpensionstillagget kommer 2023 att 
sammantaget uppga till drygt 15 mdkr (9,3 mdkr + 6,2 mdkr). Flar star valet for 
regeringen mellan sankta utgifter och/eller hbjda skatter. 

Svensk Forsakring efterlyser en genomlysning av alia de tillagg och hojningar av 
bidrag inom pensionssystemet som bar genomforts under de senaste aren for att 
klargora de sammanlagda marginaleffekterna och kostnaderna for dem. En sadan 
analys bor genomforas innan nya bidrag, som det garantitillagg som nu foreslas i 
promemorian, infers. 

Infer en subvention av ett privat pensionssparande snarast 
Som foretradare for forsakringsbranschen vill Svensk Forsakring aven lyfta fram 
betydelsen av att skapa forutsattningar for alia individer att sjalva spara till sin 
pension for att pa sa satt overbrygga tider av deltidsarbete, franvaro fran arbets-
marknaden eller sent intrade pa arbetsmarknaden, dvs. sadant som typiskt sett 
"drabbar" kvinnor. 

Sverige ar i dag ett av fa lander inom OECD och belt ensamt i Norden om att inte 
subventionera ett privat pensionssparande. Det visar inte minst bur viktigt ett 
privat pensionssparande anses vara i var omvarld inklusive lander med val 
utvecklade allmanna pensionssystem som Sveriges. 

Ett langsiktigt och subventionerat privat pensionssparande kan bidra vasentligt till 
en hogre pension som den enskilde sjalv valjer, styr och bar kontroll over. Ett 
enkelt rakneexempel med antagande om en mycket lag avkastning om 2 procent 
ger vid handen att genom ranta-pa-ranta ger ett sparande pa 200 kronor i 
manaden under 40 ar ett tillskott till pensionen efter skatt med narmare 1 000 
kronor per manad, dvs. ett lika stort belopp som det nu foreslagna garantitillagget. 




