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Huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2019 SOU 2019:65 

(Fi2020/00727/E4) 

Pensionsmyndighetens yttrande begränsas till synpunkter som berör myndighetens 

verksamhet och uppdrag som förvaltare av socialförsäkringens pensionsförmåner och 

andra stöd till äldre och efterlevande. 

Pensionsmyndigheten har inga specifika synpunkter på de analyser och slutsatser som 

presenteras i huvudbetänkandet men vill lämna två generella synpunkter. 

Synpunkterna behandlar dels huvudbetänkandets avgränsning då betänkandet saknar 

analyser av äldre åldersgrupper och pensionssystemet, dels innehållets aktualitet efter 

utbrottet av covid-19-pandemin. 

Pensionsmyndighetens synpunkter 

Långtidsutredningen för 2019 har ett fokus på ojämlikhet men huvudbetänkandet 

saknar analyser som specifikt behandlar äldres inkomster och pensionssystemets 

utveckling. Ojämlikhet i gruppen äldre fångas inte upp i analyser av arbetsinkomster 

och behandlas kollektivt med övriga befolkningen i analyser av kapitalinkomster och 

transfereringar. Då det finns stort intresse, både i samhället generellt och inom 

politiken, för frågor som berör pensionärers inkomster och pensionssystemets 

utveckling så motiverar det att dessa punkter skulle behandlats mer utförligt i 

huvudbetänkandet. 

Samhällsutvecklingen har till följd av utbrottet av covid-19-pandemin förändrats 

dramatiskt. Pandemin bedöms medföra stora avtryck på såväl arbetsmarknaden som 

kapitalmarknaderna under de kommande åren. Huvudbetänkandets analyser av de 

underliggande faktorer som driver utvecklingen av ojämlikhet har sannolikt ett fortsatt 

förklaringsvärde. Det förfaller dock rimligt att anta att samhällsutvecklingen på kort 

och medellång sikt kommer att avvika från de antaganden som utredningen grundar 

sig på. Pensionsmyndigheten bedömer därför att de analyser och slutsatser som 

presenteras i huvudbetänkandet har förlorat i aktualitet sedan utredningen 

färdigställdes. 
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Detta beslut har fattats av generaldirektören Daniel Barr efter föredragning av 

analytikern Markus Andersson. I beredningen av ärendet har även 

verksamhetsutvecklaren Tora Philp och juristen Johanna Kahn deltagit. 
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