
 

   

Landsorganisationens yttrande över Ds 2020:7 
Inkomstpensionstillägg 

LO välkomnar, på ett övergripande plan, det föreslagna inkomstpensions-

tillägget som en ofullkomlig och tillfällig lösning på problemet att det lönar 

sig för dåligt i pensionshänseende att ha arbetat ett helt yrkesliv med låg lön.  

På sikt behöver livsinkomstprincipen 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. LO 

hade velat se en tydligare beskrivning av hur planen för att åstadkomma en 

långsiktig lösning på problemet ser ut, i promemorian. Nu nämns bara att 

det pågår diskussioner inom ramen för Pensionsgruppen. 

Det kan konstateras att förmåner som baseras på årsinkomster, såsom det 

föreslagna inkomstpensionstillägget, gynnar dem som har låga inkomster på 

grund av deltidsarbete på samma sätt som dem som har låga inkomster på 

grund av låg lön. Inkomstpensionstillägget är dessutom konstruerat så att det 

beviljas den som har låg pension på grund av låg lön på samma sätt som den 

som har låg pension på grund av få arbetsår, även om det sedan minskar 

proportionellt med antalet arbetsår för dem som inte har full försäkringstid. 

LO anser att förslaget behöver justeras så att försäkringstiden också på-

verkar bedömningen av om man har rätt till inkomstpensionstillägg.  

LO tillstyrker att inkomstpensionstillägget inte ingår i den bidragsgrundande 

inkomst som ligger till grund för bostadstillägg, särskilt bostadstillägg och 

äldreförsörjningsstöd. Att tillägget inte minskar dessa stöd som är nära 

komplement till pensionerna är i linje med tilläggets syfte som är att öka 

respektavståndet genom att höja pensionerna för dem som har arbetat ett 

helt arbetsliv med låg lön.  

LO avstyrker förslaget om att inkomstpensionstillägget inte ska ingå i den 

bidragsgrundande inkomst som ligger till grund för avgifter för insatser 

enligt socialtjänstlagen, såsom hemtjänstavgifter och dylikt. Dessa avgifter 

kan förenklat sägas vila på principen om att de, upp till ett tak, får täcka 

kommunernas självkostnader, men inte får vara så stora att den som får 

insatserna inte har tillräckliga medel för personliga behov och andra 

normala levnadskostnader. Det är inte motiverat att frångå denna enkla 
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princip just för pensionärer med en inkomstgrundad allmän pension på 

mellan 9 000 och 17 000 kronor. 

 

 

Med vänlig hälsning 

Landsorganisationen i Sverige 

 

 

 

Karl-Petter Thorwaldsson Anna-Kirsti Löfgren 

Handläggare 

 


