
 

   

Landsorganisationens yttrande över 
Finansdepartementets promemoria ”Vissa 
åtgärder i skatte- och socialavgiftssystemet” 
 

LO anser att det är rimligt med en riktålder som anger hur länge en person 

ska behöva arbeta för att få en godtagbar pension och som med automatik 

följer medellivslängden så att 2/3 av livslängdsökningen blir ett förlängt 

arbetsliv och 1/3 förlänger tiden med pension. En förutsättning för detta är 

att rätten till ersättning från socialförsäkringssystemen följer denna riktålder.  

Av detta följer att socialavgifter bara bör betalas till och med det år mot-

tagaren når riktåldern. Dessa avgifter ska nämligen finansiera systemen för 

social trygghet. Idag betalas bara ålderspensionsavgift och alltså varken 

övriga arbetsgivar- och egenavgifter eller allmän löneavgift på ersättning till 

personer som vid årets ingång har fyllt 65 år. LO anser att den ordningen, att 

allmän löneavgift betalas bara så länge andra avgifter än ålderspensions-

avgift betalas, kan fortsätta att gälla.  

LO välkomnar att de övre gränserna för hur länge man kan få ersättning i 

sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna höjs. Det ger individerna större frihet 

att välja hur länge de ska stanna kvar på arbetsmarknaden. LO tillstyrker 

därför att socialavgifter och allmän löneavgift, från och med 1 januari 2023, 

betalas till och med det år mottagaren av ersättningen fyller 66 år och, från 

och med den 1 januari 2026, betalas till och med det år mottagaren av 

ersättningen fyller 67 år. 

LO vill dock framhålla att organisationen, i nuläget, inte har ställt sig bakom 

de höjda åldersgränserna i pensionssystemet. Enbart höjda åldersgränser gör 

det nämligen inte möjligt att arbeta längre. En sådan förändring måste före-

gås av andra förändringar såsom bättre fysiska och psykiska arbetsmiljöför-

hållanden, fler heltidsanställningar, färre visstidsanställningar, bättre möjlig-

heter till omställning, högre avgift till inkomstpensionen och minskade 

inkomstskillnader. Många av LO-kollektivets grupper har i dessa avseenden 

sämre villkor än andra och förbättringar på dessa områden är nödvändiga för 

att åstadkomma mer jämlika pensioner. LO har utvecklat sin syn på detta i 

yttrandet över promemorian ”Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i 

andra trygghetssystem”, Ds 2019:2. 
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För att motverka att de som drabbas av sjukdom eller arbetslöshet får låga 

pensioner anser LO att pensionsrätterna ska grundas på de bakomliggande 

inkomsterna för dem som får sjukpenning eller arbetslöshetsersättning. I 

bedömningen av rätten till sjukersättning måste hänsyn tas bland annat till 

ålder och utbildningsbakgrund. Det skulle göra det möjligt för dem som av 

hälsoskäl inte kan arbeta fram till den ålder som idag behövs, för att få en 

rimlig pension, att skjuta upp sitt pensionsuttag fram till riktåldern. 

LO anser att all förvärvsinkomst, det vill säga lön, näringsinkomst, pension, 

sjukpenning, arbetslöshetsersättning och andra ersättningar ska beskattas på 

samma sätt. Det förhöjda grundavdraget gör att skatten, för dem som har 

fyllt 65 år och tar ut pension, bli mer lik den för löntagare. LO ser det som 

en stor brist att det förhöjda grundavdraget innebär att de som tar ut pension 

före den första januari det år de fyller 66 får betala högre skatt på pensionen 

än vad de skulle få betala på en lika stor lön. LO avstyrker därför att ålders-

gränsen för förhöjt grundavdrag höjs till 66 år 2023 och till 67 år 2026. 
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