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Remissvar – Slutbetänkandet Grundpension, SOU 2020:32 
 

Personskadeförbundet RTP är en politiskt obunden medborgarrättsorganisation som arbetar för ett 
universellt utformat samhälle, där medborgarna har rätt till en livsinriktad och individuellt anpassad 
rehabilitering för att kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Förkortningen RTP står 
för rehabilitering, tillgänglighet och påverkan. Läs mer om oss på rtp.se. 

 

Synpunkter från Personskadeförbundet RTP 
 

Anpassning till riktålderreformen (4.5.) 

Det finns en tydlig ambition i slutbetänkandet att harmoniera reglerna både i de olika 
trygghetssystemen och i relation till pågående riktålderreformen. Slutbetänkandet föreslår att 
anpassa den övre tidsgränsen för tillgodoräknande av försäkringstid till framtida höjningar av 
pensionsåldern. Det har fördelar och nackdelar för våra medlemmar och andra som lever med 
bestående funktionsnedsättningar eller långvariga sjukdomar. Att förlänga tidsspannet kan 
underlätta att tjäna in de 40 åren försäkringstid som behövs för att få högsta möjliga grundpension, 
och det är positivt att fler kan komma upp på den nivån. 

Samtidigt kan en senareläggning av pensionsåldern slå hårt mot personer som på grund av långvarig 
sjukdom eller funktionsnedsättning bara kan jobba deltid. Att dra ut på förvärvstiden kan leda till 
stora påfrestningar för någon som med anledning av långvarig ohälsa eller funktionsnedsättning har 
begränsad arbetsförmåga. Vi befarar att de höjda pensionsåldrarna kommer att slita hårt på dessa 
personers kvarvarande hälsa och funktionsförmåga. Det kan slutligen resultera i sämre livskvalitet 
som pensionär och ett större behov av vård, rehabilitering och andra insatser för att få vardagen att 
fungera. Det är trist för individet och i slutändan dyrt för samhället. 

 

Hemlandstidsregeln (5.1.6.) 

Bosättningstid i ett tidigare hemland ska inte få tillgodoräknas som försäkringstid för grundpension 
eller som försäkringstid för grundskyddet inom sjukersättning och aktivitetsersättning. Det är en 
ändring jämfört med nuvarande regelverk. 

Hemlandstidsregeln gör att de flesta flyktingar med uppehållstillstånd kan tillgodoräkna sig 
bosättningstid i sitt tidigare hemland och därmed komma upp i ett högre antal försäkringsår. När 
bosättning i ett annat land inte längre räknas medför det kortare försäkringstider och därmed en 
proportionerligt sjunkande ersättning. 
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I slutbetänkandet konstateras att tillämpningen av hemlandstidsregeln leder till en positiv 
särbehandling av vissa försäkrade. Utan hemlandstidsregeln är det sannolikt att fler blir beroende av 
försörjningsstöd eller äldreförsörjningsstöd för att klara sig ekonomiskt. Jämfört med full 
grundpension eller grundskydd står sig en försäkrad sämre med en sådan lösning. 

Det är en situation som är problematisk på olika sätt. För det första drabbas redan utsatta personer 
av regeländringen. För det andra vältrar staten över kostnader på kommunerna som kan antas få 
högre utgifter för försörjningsstöd och äldreförsörjningsstöd. För att finansiera kostnadsökningen 
görs sannolikt kommunala besparingar på annat håll och risken finns att det sker på bekostnad av 
andra utsatta grupper. Slutligen vet vi att ekonomisk utsatthet påverkar hälsan negativt, försvårar 
förutsättningar för rehabilitering samt för att delta i samhällslivet. Vi ser med oro på borttagandet av 
hemlandstidsregeln som kan drabba våra medlemmar och andra personer som på grund av nedsatt 
funktionsförmåga eller ohälsa uppbär grundpension eller grundskydd. 

Vi är kritiska till att slutbetänkandet presenterar ett förslag som kan leda till ännu hårdare 
levnadsvillkor för personer som redan nu befinner sig i ett utsatt läge. Slutbetänkandet prioriterar 
sammanhållningen i välfärdssystemen med fokus på utformning och administration. Här har det 
funnits en chans att föreslå ändringar som skulle ha gjort livet bättre för personer med mycket låga 
inkomster. Vi hade önskat att viljan till en socialt hållbar utveckling genomsyrat slutbetänkandet som 
en tydlig röd tråd. En sådan ambition hade varit ett bra sätt att översätta flera mål i Agenda 2030 i 
politisk praxis. 

 

Komplement till bosättningsprincipen (6.3.) 

Vi välkomnar utredningens förslag att komplettera bosättningsprincipen inom grundskyddet med 
möjligheten att kunna tillgodoräkna sig försäkringstid genom arbete. Förslaget öppnar upp för 
exempelvis personer som väntar på sitt uppehållstillstånd att tjäna in försäkringstid genom arbete. 
Därmed finns en möjlighet att tjäna in försäkringsår i väntan på Migrationsverkets beslut. 

 

 

Med vänliga hälsningar 
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