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Remissyttrande över Socialdepartementets promemoria
Fastställande av inkomst av kapital vid beräkning av
bostadstillägg samt utvidgad möjlighet för interimistiska
beslut avseende ålderspension och ersättning till efterlevande
Dnr S2016/07888/SF
Pensionärernas Riksförbund (PRO), Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG), Svenska
KommunalPensionärernas Förbund (SKPF) samt SPF Seniorerna har fått
Socialdepartementets promemoria på remiss och lämnar följande gemensamma yttrande.
De förslag som lämnas om beräkning av kapitalinkomster tillstyrks. De föreslagna reglerna
innebär förenklingar både för de som har bostadstillägg och för Pensionsmyndigheten. De
uppgifter som bostadstillägget beräknas på blir också säkrare, vilket kan minska antalet
återkrav. Det är också rimligt att inkomster, som påverkar rätten till bostadstillägg,
behandlas lika.
Eftersom bostadstillägget är ett individuellt utformat stöd är det viktigt med stor precision i
beräkningen av de belopp som utbetalas. Detta är viktigt både för att minska risken för
missförstånd och behov av återkrav, men också för att den enskilde, som jämför sitt stöd
med andras, ska känna att systemet inte bara är begripligt utan också rättvist.
Det är dock viktigt att det genomförs informationsinsatser i samband med förändringen så
att de nya reglerna blir kända av alla som har och som kan tänkas söka bostadstillägg. Redan
idag förekommer det missuppfattningar om hur förmögenhet påverkar rätten till
bostadstillägg.
I detta sammanhang kan nämnas att Pensionsmyndigheten bör intensifiera sitt arbete med
att nå de som antas befinna sig i det mörkertal av äldre, som kan ha rätt till bostadstillägg
men inte ansöker om det.
Det behövs dessutom en översyn av reglerna för egen förmögenhet vid beräkning av
bostadstillägg eftersom det finns flera problem. Gränsen för den förmögenhet som minskar
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bostadstillägget har inte ändrats sedan 2003. Olika typer av tillgångar är mer eller mindre
uppenbara, vilket t.ex. innebär att innehav av konst förmodligen påverkar bostadstillägg i
mindre utsträckning än innehav av fast egendom. Sedan förmögenhets- och arvsskatten
avskaffades har det dessutom blivit svårare att kartlägga förmögenheter. Fastigheter som
sommarstugor ger heller inga kapitalinkomster förrän vid försäljningen utan innebär årliga
kostnader för fastighetsavgift, sophämtning, uppvärmning, underhåll o.s.v.
Tillstyrks gör även förslaget om att Pensionsmyndigheten ska kunna stoppa utbetalningar av
alla förmåner genast när det blir känt att rätten till ersättning har upphört. Det är naturligt
att alla typer av utbetalningar behandlas lika. Vi är generellt positiva till åtgärder som
minskar risken för återkrav av felaktigt utbetalda ersättningar eftersom det gynnar både
myndigheten, enskilda och tilltron till systemet.
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