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Yttrande över departementsskrivelsen ”En jämnare och mer aktuell utveckling av 
inkomstpensionerna (Ds 2015:6),____________________________________________ 

Undertecknade pensionärsorganisationer har beretts tillfälle att lämna synpunkter på 
rubricerade departementsskrivelse. Med anledning härav vill vi anföra följande. 

Vi ställer oss avvisande till förslagen om justeringar av den automatiska balanseringen, den 
s.k. bromsen. Kosmetiska förändringar av det slag som föreslås i departementsskrivelsen 
löser inte de problem som pensionssystemet brottas med. Vår tidigare försiktiga optimism i 
frågan har grusats, då förslagen inte är ett led i en reformering av pensionssystemet utan 
presenteras som en permanent dellösning. 

Vi delar inte heller synen att det är de stora pensionsförändringarna, eller volatiliteten, som 
är problemet med bromsen, och som ligger till grund för skrivelsens förslag. Vi anser att det 
är själva bromsen som är problemet. Förslagen siktar mot att behandla bromsens effekter i 
stället för att behandla problemets kärna – den nuvarande konstruktionen av bromsen. Den 
mest negativa och påtagliga effekten av bromsen är att den har sänkt pensionerna ett flertal 
gånger och försämrat den ekonomiska tryggheten för många pensionärer. 

Dagens automatiska balansering, den s.k. bromsen, måste ersättas med ett system som är 
mera följsamt till samhällsekonomin och inkomstutvecklingen i vårt land. Bromsen fanns 
inte med i principbeslutet om det nya pensionssystemet år 1994 och infördes som en 
ytterligare restriktion i avsikt att garantera en uthållighet i finansieringen av vårt 
pensionssystem. 

Bromsen har emellertid visat sig vara alltför känslig för tillfälliga påfrestningar på 
samhällsekonomin och utgör dessutom ingen som helst garanti för att det finns pengar till 
framtidens pensionärer. De framskrivningar eller prognoser som görs över 
pensionssystemets tillgångar och utgifter förändras från kvartal till kvartal och kan omöjligt 
läggas till grund för beräkningen av pensionssystemets inkomster och utgifter i ett längre 
perspektiv. 

Ett ekonomiskt hållbart pensionssystem gynnar dagens, men framför allt morgondagens 
pensionärer. Det finns ingen anledning till att pensionärerna ska behöva riskera sin 
ekonomiska trygghet genom att ta ett större ansvar för samhällsekonomin än andra, särskilt 
som pensionärerna i motsats till andra inte kan förändra sin ekonomiska situation. Vi har 
ställt oss bakom principen att om det går bra för Sverige ska det gå bra för både löntagare 
och pensionärer. Är det dåliga tider ska vi dela på bördorna. 



Inkomstpensionssystemet behöver förstärkas eftersom det är underfinansierat. Det finns 
olika möjligheter att göra detta. Vi har i tidigare förslag presenterat förbättringar av 
pensionssystemet, förbättringar som ligger i linje med principbeslutet från år 1994. 

Vår bestämda uppfattning är att pensionssystemet i sin helhet måste ses över och utvärderas 
med utgångspunkt från de erfarenheter som gjorts sedan de nya reglerna trätt i kraft och 
börjat tillämpas.  
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