
 

   

Landsorganisationens yttrande över Ds 2022:3, 
Garantitillägg i bostadstillägget 

Det föreslagna garantitillägget i bostadstillägget är ett exempel på hur dålig 
omsorg om socialförsäkringarna tvingar fram udda lösningar för att laga det 
som brustit. Med en större omsorg om socialförsäkringarna går det att 
undvika, eller kraftigt reducera, oönskade effekter som ofta blir följden av 
sådana reparationer. 

I väntan på en välavvägd reform av det allmänna pensionssystemet till-
styrker LO det föreslagna garantitillägget i bostadstillägget.  

LO tillstyrker också att fribeloppen, som minskar reduceringsinkomsten för 
det ordinarie bostadstillägget, ökas med ett belopp motsvarande det högsta 
förmånsbeloppet för garantitillägget i bostadstillägget.  

Ett skäl till att LO, trots allt, tillstyrker förslaget är att det gynnar dem som i 
dag har låga pensioner för att de har varit sjuka eller arbetslösa under en del 
av arbetslivet och inte har fått det stöd de behövde då. Även inom ramen för 
en reform av den allmänna pensionen kommer det att bli svårt att på ett 
träffsäkert sätt kompensera den gruppen för att uteblivna löneinkomster har 
försämrat pensionerna. 

LO anser dock att det hade varit mer angeläget att se över och förstärka både 
den inkomstgrundade pensionen och grundskyddet, på ett välavvägt sätt, i 
stället för att införa ännu ett tillägg till pensionen riktat mot en viss del av 
pensionsinkomstskalan. Livsinkomstprincipen behöver förstärkas inom 
ramen för det allmänna pensionssystemet, med ett förutsebart och stabilt 
respektavstånd mellan dem som har arbetat och dem som inte har gjort det 
som resultat. Men garantitillägget i bostadstillägget urholkar livsinkomst-
principen.  

Detta problem framgår tydligt i promemorians konsekvensbeskrivning. I det 
intervall där garantitillägget trappas av jämnas pensionsinkomsterna ut, så 
att det kommer att spela en betydligt mindre roll hur mycket man har arbetat 
jämfört med i dag. I intervallet mellan 12 000 kronor och 12 700 kronor blir 
det till och med litet mer fördelaktigt att ha en lägre inkomstpension än en 
högre. För dem som har bostadstillägg gäller det i hela utfasningsintervallet 
mellan cirka 11 850 kronor och 14 350 kronor.  
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Samtidigt vet vi att de som i dag går i pension efter verkligt långa arbetsliv 
många gånger inte får mer än omkring halva lönen i inkomstgrundad pen-
sion.1  Det är för litet. Den allmänna pensionen behöver höjas och ambi-
tionen bör vara att arbetare ska kunna få en pension som motsvarar 62 
procent av slutlönen. Grundskyddet skulle därmed få mindre betydelse. 

Åtgärder för att omedelbart underlätta situationen för de sämst ställa pen-
sionärerna kan inte ersätta nödvändiga reformer som ger löntagare den in-
komsttrygghet de behöver och förtjänar efter ett långt arbetsliv. 
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1 Däri ingår inte inkomstpensionstillägget på max 600 kronor i månaden. 


