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Förbättrat grundskydd för pensionärer 
S2019/0042SF 

TCO har fått möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria. 

Förslagen är delvis reviderade jämfört med 
grundskyddsutredningens (Ds 2018:8) förslag och det som nu 
föreslås ligger enbart inom ramen för grundskyddets nuvarande 
konstruktion. 

TCO anser att ambitionen att förstärka grundskyddet är bra. Det är 
viktigt att vi har ett grundskydd på rimlig nivå, som finns för alla som 
vid en viss ålder saknar egen tillräcklig försörjningsförmåga. Det är 
också bra att promemorian tittar på alla delarna i grundskyddet. 

TCO tillstyrker att garantipensionen höjs eftersom den har halkat 
efter och behöver vara på en rimlig nivå. Men TCO ställer sig 
tveksamt till promemorians förslag om fortsatt prisindexering. Om 
syftet med höjd garantipension är att stärka ekonomin för alla med 
garantipension och minska inkomstgapet mellan garantipensionärer 
och övriga i samhället, så borde garantipensionen inkomstindexeras 
eller följsamhetsindexeras. Fortsatt prisindexering kan leda till att 
nivån på garantipensionen på sikt igen halkar efter övriga i 
samhället.  

TCO ställer sig positivt till promemorians förslag att inte införa 
grundskyddsutredningens  föreslagna tilläggsbelopp i 
garantipensionen. I promemorian anges, som skäl till detta, 
administrativa svårigheter för genomförande och den pågående 
utredningen om garantipensionen ur ett internationellt perspektiv. 
TCOs uppfattning är att grundskyddutredningens förslag heller inte 
bör införas när eller om de praktiska förutsättningarna skulle finnas. 
Detta eftersom förslaget innebär att tilläggsbeloppet till 
garantipensionen ska samordnas med tjänstepension, vilket skulle 
urholka värdet av tjänstepensionen och samtidigt uppmuntra till 
tidigt och temporärt uttag av tjänstepension. TCO tillsammans med 
bland andra OFR och Svenskt Näringsliv avstyrkte även förslaget i 
grundskyddsutredningen med hänvisning till att tilläggsbeloppet 
skulle avräknas mot bl. a.  tjänstepension. 

TCO vill påpeka att en höjd garantipension gör det ännu tydligare att 
nivåerna för inkomstpension är alldeles för låga. Arbetets och 
inkomstens betydelse för pensionen behöver behållas och stärkas. 
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Om livsinkomstprincipens grundtanke om att arbete ska löna sig ska 
fungera, behöver det vara en större skillnad mellan 
inkomstpensionen för den som arbetat ett helt yrkesliv och 
pensionen för den som arbetat lite eller inte alls. Det är inte fråga om 
att garantipensionsnivån blir för låg, utan att inkomstpensionsnivån 
är för låg. TCO hade gärna sett att förslagen från 
grundskyddsutredningen, att hantera denna effekt genom stärkt 
inkomstpension hade återkommit även i denna promemoria. 

Förändringarna i regelverket för bostadstillägg är i grunden positiva, 
men ambitionen bör vara att så få individer som möjligt ska vara i 
behov av bostadstillägget. Grundskydd ska inte behövas för individer 
som arbetat ett helt yrkesliv, utan den allmänna pensionen ska vara 
tillräcklig att leva på även inklusive bostadskostnaden.  

 

 

Eva Nordmark Lena Orpana 

Ordförande Utredare 

 


