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Inkomstpensionstillagg (Ds 2020:7)
Svensk Forsakring avstyrker forslagen i promemorian. Skalen till det utvecklas 
narmare nedan.

Overgripande synpunkter
Vi har goda skal till att vara mycket stolta over det nuvarande svenska pensions- 
systemet. Egenskaper som att systemet ar politiskt och finansiellt stabilt sarskiljer 
det svenska pensionssystemet fran vad som galler i manga lander I var omvarld.

Svensk Forsakrings storsta invandning mot forslaget om ett inkomstpensionstillagg 
ar att det innebar ett tydligt avsteg fran den for pensionssystemet grundlaggande 
livsinkomstprincipen. Det innebar I forlangningen en okad risk for ett politiskt och 
finansiellt forsvagat pensionssystem.

Svensk Forsakring inser att balansgangen mellan a ena sidan tillrackliga pensioner 
och a andra sidan ett uppratthallande av livsinkomstprincipen ar svar. Det gar 
samtidigt inte att komma ifran att en problematisk effekt av forslaget om inkomst
pensionstillagg ar att det bkar trycket pa framtida avsteg fran livsinkomstprincipen 
som finansieras over statsbudgeten. Dartill innebar forslaget en minskad forutsag- 
barhet och okar komplexiteten I systemet for saval enskilda individer som de 
myndigheter som ska hantera den administration som uppstar till foljd av tillagget.

Forslagen framstar dartill i manga avseenden som ogenomtankta och godtyckliga. 
Det galler saval de foreslagna inkomstintervallen for att uppbara olika nivaer av 
inkomstpensionstillagg som forslagen vad galler avkortning av inkomstpensions- 
tillagget.

Svensk Forsakring anser att hojda pensioner bast uppnas genom en hbjning av 
aldersgranserna inom pensionssystemet i kombination med en subvention av privat 
pensionssparande. Det finns redan ett fbrslag om hojda aldersgranser med ikraft- 
tradande 2023 som Svensk Forsakring i tidigare yttrande har tillstyrkt. Darigenom 
kan de barande principerna inom systemet uppratthallas samtidigt som pensions- 
nivaerna blir hogre.
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Forslaget innebar problematiska avsteg frdn pensions- 
systemets grundlaggande principer

Principerna bakom dagens pensionssystem
Det huvudsakliga skalet till pensionsreformen I mitten av 1990-talet var att det 
tidigare pensionssystemet var finansiellt instabilt. Det var inte foljsamt I forhallande 
till de ekonomiska och demografiska forandringarna I samhallet. Ett annat skal till 
reformeringen var en stravan efter att starka sambandet mellan avgifter och 
formaner da det bidrar till att gora systemet rattvist saval mellan individer som 
mellan generationer.

En viktig del I pensionsreformen var att systemet skulle vara politiskt stabilt. Det 
uppnas I dag genom att pensionssystemet vilar pa en overenskommelse mellan sex 
av riksdagens partier. Det bakomliggande skalet till att det ar sa viktigt ar att 
pension handlar om ett langsiktigt atagande, det ar ett langsiktigt kontrakt mellan 
staten och enskilda individer. For att fortroendet for systemet ska kunna uppratt- 
hallas over tid maste det finnas en stabil tilltro till systemet. Det kraver att 
pensionssystemet, vid sidan av att det ar finansiellt stabilt, aven ar politiskt stabilt.

En viktig del I att trygga att systemet ar politiskt stabilt ar att utgifter och avgifts- 
inkomster redovisas utanfdr statsbudgeten och att den inkomstgrundade pensionen 
darmed ar fristaende fran statsbudgeten.

Forslagen innebar problematiska avsteg frSn livsinkomstprincipen
Nar hojningen av grundskyddet foreslogs 2018 var det uppenbart att det medforde 
en malkonflikt mellan grundskydd och inkomstpension. En del I den remisskritik 
som riktades mot forslagen, bland annat fran Svensk Forsakring, var att det 
minskade respektavstandet mellan dem som har arbetat ett belt liv och dem som, 
av olika skal, inte har det.

Trots remisskritiken genomfordes hojningen av grundskyddet fran och med 2020. 
Nu nar hojningen av grundskyddet ar pa plats blir det uppenbart att respekt
avstandet ar for litet. For att atgarda det problemet foreslas nu ett statsfinansierat 
inkomstpensionstillagg som beraknas belasta statens budget med 6 miljarder 
kronor arligen fran och med 2022.

Syftet med forslaget om ett inkomstpensionstillagg ar enligt promemorian att pa 
kort sikt tillgodose behovet av hojda pensioner for dem som har arbetat ett langt 
arbetsliv med lag Ion och att oka respektavstandet till dem som uppbar grund
skydd.

Ett uppenbart problem med forslaget om inkomstpensionstillagg ar att det innebar 
ett avsteg fran den for hela pensionssystemet grundlaggande livsinkomstprincipen. 
Aven om det I promemorian framfors att det ar viktigt att detta avsteg fran livs
inkomstprincipen ses som ett undantag gar det inte att komma ifran att forslaget 
oppnar upp for framtida finansiering av delar av var gemensamma pension over 
statsbudgeten.



Svensk Forsakring

Forslaget om ett inkomstpensionstillagg riskerar att skapa forvantningar och for- 
hoppningar om framtida avsteg fran livsinkomstprincipen. Det finns en stor risk for 
att det i framtiden kommer att uppsta ett politiskt tryck pa avsteg fran livsinkomst
principen och tillskott via statsbudgeten sa fort alderspensionen for nagon grupp i 
samhallet uppfattas som lag i nagot avseende.

Ett konkret exempel pa en fraga dar det kan uppsta ett starkt politiskt tryck fram- 
over ar vid anvandande av bromsen inom pensionssystemet. Den bar redan tidigare 
kritiserats vid tidigare tillfallen. Med det avsteg fran livsinkomstprincipen som nu 
gors kan det bli problematiskt att framover motivera att (tillfalligt) samre finansiella 
forhallanden inom inkomstpensionssystemet ska tillatas sla igenom i utbetalda 
pensioner och drabba nuvarande pensionarer. Ett alternativ ar ju att istallet skjuta 
till medel fran statsbudgeten for att overbrygga de tillfalliga situationer nar 
inkomstindexeringen blir en borda for systemets ekonomi.

Oklara motiv till berakning av inkomstpensionstillaggets storlek
Storleken pa inkomstpensionstillagget beror pa var i intervallet 9 000-17 000 
kronor den inkomstgrundade allmanna alderspensionen for en enskild individ ligger. 
Tillagget ar stdrst, 600 kronor per manad, i intervallet 11 000-14 000 kronor.
Under och over denna "puckel" trappas tillagget av till som lagst 25 kronor per 
manad vid 9 000 kronor respektive 17 000 kronor.

Motive! till att nivan pa inkomstpensionstillagget ska vara olika hog i olika inkomst- 
intervall ar att de som har arbetat ett belt liv med lag Ion ska ha ratt till den hogsta 
nivan av inkomstpensionstillagget.

I promemorian (s. 40 f.) konstateras att den vanligaste pensionsnivan bland man 
ligger i intervallet 13 500-18 500 kronor per manad. 76 procent av dem har haft 
minst 40 ar med pensionsgrundande inkomster. Det framgar aven tydligt att ju fler 
ar med pensionsgrundande inkomster, desto hdgre alderspension,

Bland kvinnor ligger den vanligaste pensionsnivan i intervallet 10 000-13 000 
kronor per manad. Drygt halften av dem har minst 40 ar med pensionsgrundande 
inkomster. De fiesta har mellan 30 och 40 ar. Det framgar aven har att ju fler ar 
med pensionsgrundande inkomster, desto hdgre alderspension.

Valet av intervallet 11 000-14 000 kronor framstar som markligt och narmast 
godtyckligt. Exempelvis ar det fler kvinnor som har arbetat 40 ar bland dem med 
15 000 kronor i inkomstgrundad allman alderspension. Trots det ar det fdreslagna 
inkomstpensionstillagget hdgre vid 14 000 kronor an vid 15 000 kronor.

Marklig vardering av olika individers arbetsinsats
For att fa hel fdrman kravs enligt forslaget att den fdrsakrade har ett belt arbetsliv. 
Enligt promemorian har synen pa vad som ar ett belt arbetsliv fdrandrats over tid, 
sarskilt for kvinnor. I det tidigare ATP-systemet kravdes 30 ar for oreducerad 
tillaggspension medan ett riktmarke i dag uppges vara 40 ar.

Till fdljd av den fdrandrade synen pa hur manga ar ett belt arbetsliv ska tankas 
vara fdreslas i promemorian att kravet pa fdrsakringstid for oavkortat inkomst
pensionstillagg ska vara 35 ar istallet for 40 ar for dem fddda mellan 1938-1944.
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Det galler for bade man och kvinnor trots att normen for man inte bar forandrats 
pa samma satt som for kvinnor.

Svensk Forsakring anser att motiven till att satta olika tidsgranser ar hogst tvek- 
samma. Det ger upphov till nya problem med krympande respektavstand mellan 
exempelvis en man fodd 1945 som bar arbetat 40 ar och far en inkomstgrundad 
alderspension pa 15 000 kronor respektive en man som ar fodd 1944, bar arbetat 
35 ar och far en pension pa 14 000 kronor och ratt till ett hogre inkomstpensions- 
tillagg.

Oklart om och i s3 fall nar inkomstpensionstillagget upphor
Det framgar inte av promemorian om inkomstpensionstillagget ar tankt att vara en 
temporar atgard eller inte. Det finns darfor en risk for att det blir bestaende utan 
att skalen for det narmare motiveras i promemorian.

Ett annat, mer praktiskt problem, ar att storleken pa inkomstpensionstillagget ar 
satt till ett nominellt belopp som inte automatiskt kommer att indexeras. Det inne- 
bar att inkomstpensionstillagget, givet att genomsnittslonen fortsatter att stiga och 
att det rader viss inflation, kommer att minska saval i forhallande till den inkomst- 
grundade allmanna alderspensionen som till prisutvecklingen.

Det framgar inte av promemorian vad syftet ar med att lata beloppet vara 
oindexerat. Oavsett skal riskerar det att leda till framtida krav pa hojningar av 
inkomstpensionstillagget.

Skapa forutsattningar for okad pension
Svensk Forsakring har full forstaelse for behovet av att oka respektavstandet, men 
staller sig fragande till om basta sattet att gora det pa ar att infora ett inkomst- 
pensionstillagg. Fokus borde istallet ligga pa att skapa forutsattningar for ett 
arbetsliv som kan ge en tillracklig pension.

En mycket viktig del for att uppna hogre pensionsnivaer ar att uppmuntra till ett 
langre arbetsliv. Enligt minPensions kompensationsgradsrapport1 ger ett langre 
arbetsliv en stor effekt pa pensionens storlek. For en person fodd 1959 okar 
kompensationsgraden fran 59 procent till 62 procent vid ett ars langre arbetsliv vid 
en manadslon pa 35-45 000 kronor. Omraknat i kronor innebar det att vid en 
manadslon pa 35 000 kronor okar den inkomstgrundande alderspensionen fran 
20 560 kronor till 21 700 kronor, dvs. med 1 140 kronor per manad.

En annan viktig del ar att efterstrava en jamlik arbetsmarknad dar alia ges mojlig- 
het att arbeta heltid samt ta ansvar och planera for sin pension.

Av promemorian framgar att forslagen sammantaget bedoms leda till en viss okad 
ekonomisk jamstallhet mellan kvinnor och man och darigenom bidra till uppfyllelsen 
av malet om jamstallhet mellan kvinnor och man i Sverige. Det foljer av att det ar 
en hogre andel kvinnor an man som kommer att fa en okad disponibel inkomst 
genom inkomstpensionstillagget, 61 procent jamfort med 48 procent for man.

1 Kompensationsgradsrapporten 2020, Min Pension
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Det ar samtidigt viktigt att viljan att minska riskerna for en svag ekonomisk 
stallning for kvinnor inte leder till okade konsskillnader genom att dagens 
konssegregerade arbetsmarknad uppratthalls nar det kommer till val som att 
utbilda sig, yrke, arbeta heltid, spara och forsorja sig sjalv, dvs. den sa kallade 
jamstalldhetsparadoxen.

Det ar ocksa viktigt att det skapas forutsattningar for alia individer att sjalva spara 
till sin pension for att pa sa satt overbrygga tider av deltidsarbete, franvaro fran 
arbetsmarknaden eller sent intrade pa arbetsmarknaden. Pensionsmyndigheten 
konstaterar exempelvis i en rapport om privat pensionssparande att en av fern kan 
vara i behov av att spara privat till sin pension.2

Sverige ar i dag narmast unikt inom OECD i och med att det saknas ett incitament 
for privat pensionssparande. Detta trots det okade ansvar for den enskilde som det 
nya pensionssystemet innebar.

Svensk Forsakring bar tagit fram ett forslag om matchning dar staten matchar ett 
privat sparande med ett bidrag som satts in pa ett pensionskonto.3 Matchning har 
manga fordelar jamfort med exempelvis den tidigare avdragsratten for privat 
pensionssparande. Sparandet sker med beskattad inkomst och har en tydlig 
laginkomst- och medelinkomsttagarprofil i och med att det finns ett tak for 
bidraget. Matchning ar latt att forsta och ta till sig och har i studier visat sig ge 
positiva effekter pa viljan hos lag- och medelinkomsttagare att oka sitt sparande till 
pension.4

2 www.pensionsmyndigheten.se/nyheter-och-press/pressrum/behovs-ett-nytt-privat-pensionssparande
3 www.svenskforsakrino.se/om-forsakrinq/ett-nvtt-Drivat-DensionssDarande/matchninQ—ett-nytt-orivat-
pensionssparande/
4 www.oecd.ora/Densions/financial-incentives-and-retirement-savinas-9789264306929-en.htm
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