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Utbetalning av garantipension inom EES och i Schweiz samt i 

Förenade kungariket, S2021/05323  

 

Pensionsmyndigheten instämmer i förslaget att förlänga de tillfälliga regleringarna om 

utbetalning av garantipension och garantipension till omställningspension till personer 

bosatta inom EES, i Schweiz eller i Förenade kungariket.  

Pensionsmyndigheten har följande synpunkter med anledning av förslaget.  

Period av förlängning 

Pensionsmyndigheten har i tidigare remissvar1 instämt i förslagen om fortsatt 

utbetalning av garantipension och garantipension till omställningspension i avvaktan 

på att eventuell ny lagstiftning kring dessa förmåner utformas. Liksom 

Pensionsmyndigheten tidigare har påtalat vill dock myndigheten att förlängningar av 

giltighetstiden för lagar om utbetalning omfattar en längre sammanhållande tidsperiod, 

istället för flera på varandra efterföljande korta tidsperioder. Skälet för detta är alltjämt 

att myndigheten behöver tid för att informera pensionssparare och pensionärer om 

förändringar i regelverket och hur dessa påverkar deras rätt till garantipension. 

Pensionsmyndigheten bedömer att tidsperioden för den nu föreslagna förlängningen i 

sig är tillräcklig för att myndigheten ska kunna fatta nya beslut som avser tid från och 

med oktober 2022. Perioden med förlängning kan dock inte enbart innefatta tillräckligt 

med tid för att fatta nya beslut om garantipension. För det fall nya förmåner på sikt ska 

ersätta garantipensionen och garantipension till omställningspension, samtidigt som 

utbetalningarna av garantipension till bosatta inom EES, i Schweiz eller i Förenade 

kungariket ska omprövas, parallellt med att Pensionsmyndigheten har att 

implementera inkomstpensionstillägget och de nya pensionsåldrarna, behöver det 

finnas tid för att analysera lagstiftning om nya förmåner och att genomföra den IT-

utveckling som den framtida lagstiftningen kräver. Mot den bakgrunden bedömer 

Pensionsmyndigheten att den tillfälliga regleringen bör gälla till åtminstone 2024. 

Konsekvenser av förslaget 

Pensionsmyndigheten delar bedömningen i promemorian att det nu aktuella förslaget 

inte innebär någon ändrad hantering eller ökad administration av garantipension och 

garantipension till omställningspension såvitt avser fortsatt utbetalning av förmåner 

                                                      
1 Pensionsmyndighetens dnr VER 2018-152 (S2018/0 2703/SF), VER 2019-113 

(S2019/01306/SF) och VER 2020-293 (S2020/05371/SF).  
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under förlängningsperioden. För Pensionsmyndigheten innebär det dock en betydande 

administration att i samband med att den nu föreslagna lagen upphör dra in förmåner 

för ca 48 000 personer. Administrationen innefattar bland annat utredning och 

handläggning av indragningsärenden, samtal till kundservice, porto samt ett ökat antal 

omprövningsärenden. Kostnaderna för den ökade administrationen uppskattas till 

65 miljoner kronor och bör beaktas i Pensionsmyndighetens anslag för år 2022.  

 

Pensionsmyndigheten anser att beskrivningen av de ekonomiska konsekvenserna för 

statens budget och för individen till viss del är missvisande.2 Förmåner till personer 

bosatta i Förenade kungariket bedöms betalas ut med samma belopp som dessa 

personer var beviljade vid tidpunkten för Förenade kungarikets utträde ur EU. 

Visserligen gäller övergångsbestämmelserna för den tillfälliga regleringen av 

utbetalning av garantipension för det fallet garantipension har beslutats och beviljats 

före den 1 december 2018. Övergångsbestämmelserna tillförsäkrar personer som får 

garantipension samma beräkningssätt och samordning av garantipension som tidigare. 

Pensionsmyndigheten vill dock här förtydliga att detta inte innebär att samma belopp 

betalas ut fortlöpande eftersom garantipensionen följer prisutvecklingen i samhället 

och därför årligen räknas om med prisbasbeloppet. Eftersom garantipensionens storlek 

också är beroende av storleken på den inkomstgrundade pensionen, påverkas 

garantipension även av omräkningen av de inkomstgrundade pensionerna. 

  

Detta yttrande har beslutats av tf generaldirektör Lena Aronsson efter föredragning av 

verksamhetsutvecklare Kristin Paulsson. I den slutliga handläggningen har jurist 

Naomi Zemack deltagit. I beredningen har enhetscheferna Martina Irving och Kent 

Larsson och pensionssamordnare Sara Johansson deltagit. 

 

 

Lena Aronsson 

 

 

Kristin Paulsson 

 

                                                      
2 s. 21 i promemorian. 
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