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Yttrande över promemorian Utbetalning av garantipension 
inom EES och i Schweiz samt i Förenade kungariket, Dr 
S2021/08121 
Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund (SKPF), SPF Seniorerna och Riksförbundet 
PensionärsGemenskap (RPG) har beretts tillfälle att yttra sig över förslagen i rubricerad 
promemoria och lämnar följande synpunkter. 

Vi tillstyrker förslagen i promemorian med vissa förbehåll: 
• Förlängningen av fortsatt möjlighet till utbetalning av garantipension vid bosättning i 

EES och Schweiz  
• Förlängningen av fortsatt möjlighet till utbetalning av garantipension vid bosättning i 

Förenade kungariket 
• Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

 
Synpunkter på utredningen 
Syftet med den tillfälliga regleringen har varit att säkerställa att enskilda personer inom EES 
eller i Schweiz fortsatt ska få garantipension utbetald till dess att regeringen tagit ställning 
till nästa steg i hanteringen av garantipensionen efter EU-domstolens dom, framför allt 
förslagen från Garantipensionsutredningen. Nu görs dock bedömningen att någon 
förändring av den nuvarande regleringen inte kan genomföras i närtid, varken utifrån 
Garantipensionsutredningens förslag eller på annat sätt. Skälen till detta framförs dock inte. 
Inte heller om garantipensionsutredningens förslag fortfarande är aktuella eller inte.  
 
Den allmänna pensionen ska ge ekonomisk trygghet vid ålderdom. Oavsett omställningstid 
så kommer utebliven garantipension för de berörda att innebära en annan ekonomisk 
situation framöver, för fler kvinnor än män. Det är tydligt här att om man har en pension 
som utgörs av en del av grundskyddet, t ex garantipension, så har man inte samma 
ekonomiska trygghet under hela pensionstiden som när man bara har inkomstgrundad 
pension efter ett långt arbetsliv. Detta då lagar, domar och politiska beslut reglerar 
grundskyddet. För att pensionen ska ge ekonomisk trygghet under hela pensionstiden så 
krävs det att den är förutsägbar. Med ett inkomstgrundat pensionssystem så borde det dock 
vara statens strävan att hitta långsiktiga lösningar för att minska behovet av grundskyddet 
för att målet med den allmänna pensionen ska kunna uppnås för fler.  
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Om garantipensionsutredningens förslag inte längre är aktuella så krävs här att en ny 
utredning tillsätts skyndsamt och då som en del i en sammantagen översyn av hela 
pensionssystemet.  
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