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Remissvar 

Garantitillägg i bostadstillägget Ds 2022:3 

Svenskt Näringsliv har beretts möjlighet att lämna svar på rubricerad remiss. 

 

Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget i sin helhet. 

 

Pensionssystem bör vara långsiktiga och bygga på hållbara, stabila och förutsägbara 

förutsättningar. Det ska finnas en tydlig koppling mellan vad en individ bidragit med och vad 

denne erhåller i pension.  

 

Sverige har i dag ett hållbart, stabilt och förutsägbart pensionssystem. Systemet är 

internationellt uppmärksammat och hyllat. Systemet har tagit tid och stort politiskt 

ansvarstagande att skapa. 

 

Huvudprinciperna i pensionssystemet är att pensionen baseras på den enskildes inkomster 

av arbete, den så kallade livsinkomstprincipen, och att pensionen finansieras genom avgifter 

kopplade till dessa arbetsinkomster. 

 

Det föreliggande förslaget tar oförsvarbara steg bort från dessa principer. Finansieringen för 

den föreslagna förmånen flyttas från den enskildes eget bidrag genom arbete till kollektivet 

av skattebetalare.  

 

Pensionssystemet bygger i dag inte enbart på egna avsättningar genom de avgifter som 

individens eget arbete genererar, utan även på ett så kallat generationskontrakt. Detta 

kontrakt innebär att de som arbetar avstår en del av sitt konsumtionsutrymme för att 

finansiera pensionerna för dem som i dag är pensionärer. 

 

Sverige står inför demografiska utmaningar med en allt större grupp som inte befinner sig i 

yrkesverksam ålder i relation till dem som är yrkesverksamma. Politiska utfästelser om högre 

inkomster till de äldre som ska finansieras skattevägen är ett växande problem. Det är inte 

rimligt att förvänta sig att de yrkesverksamma vid var tillfälle är beredda att avstå alltmer av 

sina inkomster för att finansiera utställda löften till de äldre, därtill vid sidan av 

huvudprinciperna i pensionssystemet och gällande generationskontrakt. 
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Svenskt Näringsliv ser med tilltagande oro på den utveckling som det svenska 

pensionssystemet har tagit, det vill säga bort från ett långsiktigt och stabilt system baserat på 

individens eget bidrag mot ett system alltmer baserat på utställda löften där finansieringen 

ska ske via framtida skatteintäkter. 
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