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LOs yttrande över SOU 2019:53 Grundpension
LO ställer sig bakom förslagens syfte och huvudinriktning. LO hade inte
någon invändning mot tillämpningen av lagen, före EU-domstolens dom i
målet Zaniewicz-Dybeck, när garantipensionen samordnades enligt bestämmelserna om ålders- och efterlevandepension.
LO anser dock att det är problematiskt att man med den föreslagna utformningen av grundpensionen, under år då man har pensionsgrundande inkomst
eller belopp om minst ett inkomstbasbelopp, kommer att få tillgodoräkna sig
ett helt års försäkringstid, även om man bara har varit bosatt här en del av
året. De utan så stora inkomster får i stället tillgodoräkna sig den exakta
bosättningstiden, på samma sätt som i garantipensionen. Av olika skäl som
framgår av betänkandet blir det visserligen bara en del av dem som endast
arbetar i Sverige en del av året som får större pensionsrättigheter på detta
sätt. LO vill ändå framhålla att, i en värld där det kan komma att bli allt mer
vanligt att flytta mellan länder under ett arbetsliv, är det mycket viktigt att
de som gör det omfattas av socialförsäkringsskyddet på principiellt riktiga
grunder. Att det i detta fall, genom att inkomsttröskeln föreslås bli ett inkomstbasbelopp, skulle gå att få ett års försäkringstid med kortare arbetstid i
Sverige om timlönen är hög än om den är låg, är även det problematiskt.
LO instämmer i vad som står i noten på sidan 17 i betänkandet att de föreslagna grundnivåerna för grundpension bör anpassas till den beslutade
höjningen av garantipensionen.
LO föreslår ett förtydligande i den föreslagna lagtexten. 27 § i kap. 67 i
Socialförsäkringsbalken borde, i stället för som i förslaget, skrivas:
27 § Om beräkningsunderlaget överstiger avtrappningsnivån är den årliga
grundpensionen lika med grundnivån minskad med summan av avtrappningsnivån och 48 procent av den del av beräkningsunderlaget som överstiger avtrappningsnivån, såvida summan är mindre än grundnivån.
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Värdet av den grundpension man tjänar in genom försäkringstid kommer att
urholkas med tiden, inte i förhållande till sin köpkraft men i förhållande till
andra pensioner och till lönerna i samhället, eftersom den bara räknas upp
med prisbasbeloppet. Utredningen omfattar inte den frågan. LO vill ändå
påpeka att grundpensionen bör räknas upp med löneutvecklingen.
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