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Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum: 

Protokollsutdrag 2020-10-13 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

§ 313  

Yttrande över Remiss om Grundpension – 
Några anslutande frågor (SOU 2020:32) 

KSN-2020-02174 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. att avge yttrande till Socialdepartementet enligt ärendets bilaga 1.  

Sammanfattning 

Socialdepartementet har den 24 juni 2020 remitterat Remiss om Grundpension – Några 
anslutande frågor till Uppsala kommun för yttrande senast den 16 oktober 2020. 
Förlängd svarstid har beviljats till den 21 oktober.  

Betänkandet innehåller ett antal förslag som ansluter till delbetänkandet 

Grundpension (SOU 2019:53) om att införa en grundpension och en 

omställningspension i form av grundpension.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 16 september 

• Bilaga 1, yttrande över Remiss om Grundpension – Några anslutande frågor 

• Bilaga 2, protokollsutdrag från arbetsmarknadsnämnden  

• Bilaga 3, yttrande från arbetsmarknadsnämnden  

Beslutsgång 

Ordförande ställer föreliggande förslag mot avslag och finner att arbetsutskott bifaller 

detsamma. 
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Postadress: Uppsala kommun, kommunledningskontoret, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. 

Yttrande över Remiss om Grundpension – 
Några anslutande frågor  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar 

1. att avge yttrande till Socialdepartementet enligt ärendets bilaga 1.  

 

Ärendet 

Socialdepartementet har den 24 juni 2020 remitterat Remiss om Grundpension – Några 
anslutande frågor till Uppsala kommun för yttrande senast den 16 oktober 2020. 

Förlängd svarstid har beviljats till den 21 oktober.  

Betänkandet innehåller ett antal förslag som ansluter till delbetänkandet 

Grundpension (SOU 2019:53) om att införa en grundpension och en 

omställningspension i form av grundpension.  

Betänkandet finns att läsa i sin helhet på regeringens hemsida: Grundpension - några 
anslutande frågor 

Beredning 

Ärendet har beretts av kommunledningskontoret och arbetsmarknadsförvaltningen. 
Arbetsmarknadsnämnden yttrade sig den 24 augusti 2020 till kommunstyrelsen, se 
bilaga 2. 

Barn-, jämställdhets- och näringslivsperspektiven bedöms inte vara relevanta med 
föreliggande förslag till beslut.  

Kommunledningskontoret  Datum: Diarienummer: 
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsen 2020-09-16 KSN-2020-02174 

  
Handläggare:  

Monika Lagerkvist 

 

 
 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
https://www.regeringen.se/49c20b/contentassets/b362202c4d1b40d199af22407c7d21fc/Grundpension-nagra-anslutande-fragor.pdf
https://www.regeringen.se/49c20b/contentassets/b362202c4d1b40d199af22407c7d21fc/Grundpension-nagra-anslutande-fragor.pdf
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Föredragning 

Förslagen i utredningen innefattar en anpassning av kraven på försäkringstid för vissa 

förmåner med anledning av riksdagens beslut att införa en riktålder i 
pensionssystemet. Åldern för när grundpension får tas ut föreslås höjas från 65 till 66 år 
2023. Förslag lämnas också om att avskaffa två särregler för tillgodoräknande av 

försäkringstid – dels en regel som gör det möjligt för vissa försäkrade att tillgodoräkna 

sig bosättningstid i sitt tidigare hemland som försäkringstid, dels en regel som 
möjliggör att försäkringstid som legat till grund för sjukersättning kan användas för att 
beräkna försäkringstid för grundskyddet inom den allmänna ålderspensionen. I 

betänkandet föreslås också att garantiersättning ska ersättas av en ny förmån, 
grundersättning.  

Förslagen i utredningen bedöms endast ha marginell effekt på kommunens ansvar och 

verksamhet men kan komma att påverka behovet av ekonomiskt bistånd något enligt 
de beräkningar utredningen presenterar.  

Uppsala kommun ställer sig positiv till att hemlandstidsregeln tas bort ur perspektivet 

likabehandling, det vill säga att alla invandrare samt övriga folkbokförda invånare har 
lika rättigheter. Samtidigt är Uppsala kommun en kommun med många nyanlända 

invånare. En fortsatt utredning önskas således av ekonomiska konsekvenser för såväl 

dessa individer som för kommunen och kostnader för ekonomiskt bistånd i 
kommunerna. I Uppsala kommun har antalet 65-åringar och äldre med ekonomiskt 
bistånd nästan fördubblats på tio år och med ett stort mottagande av nyanlända sedan 

2015 är det svårt att överblicka förslagens konsekvenser när även de som nu är 

nyanlända kommer upp i pensionsålder.  

Eftersom äldreförsörjningsstödet finns för personer som är 65 år eller äldre är det 
främst personer som beviljas sjukersättning eller aktivitetsersättning när förslaget har 

trätt i kraft som i högre grad kommer att ha ett ökat behov av ekonomiskt bistånd. 

Därmed är avskaffandet av den andra särregeln skäl till att Uppsala kommun 
instämmer i vad betänkandet säger om att regeringen bör överväga att utreda hur 

försörjningen bör lösas för dem som har en långvarigt nedsatt arbetsförmåga men som 

inte kan få sitt försörjningsbehov tillgodosett genom sjukersättningens och 
aktivitetsersättningens grundskydd.   

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser med föreliggande förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse daterad 16 september 

• Bilaga 1, yttrande över Remiss om Grundpension – Några anslutande frågor 

• Bilaga 2, protokollsutdrag från arbetsmarknadsnämnden  

• Bilaga 3, yttrande från arbetsmarknadsnämnden  

Kommunledningskontoret 

Joachim Danielsson Ingela Hagström 
Stadsdirektör Utvecklingsdirektör 
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Postadress: Uppsala kommun, kommunfullmäktige, 753 75 Uppsala  

Besöksadress: Stationsgatan 12 

Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se 

www.uppsala.se  
Click or tap here to enter text. Click or tap here to enter text. 

Yttrande över Remiss om Grundpension – 
Några anslutande frågor (SOU 2020:32)   

 

Betänkandet innehåller ett antal förslag som ansluter till delbetänkandet 

Grundpension (SOU 2019:53) om att införa en grundpension och en 
omställningspension i form av grundpension.   

De förslag som nu lämnas innefattar en anpassning av kraven på försäkringstid för 

vissa förmåner med anledning av riksdagens beslut att införa en riktålder i 
pensionssystemet. Förslag lämnas också om att avskaffa två särregler för 

tillgodoräknande av försäkringstid – dels en regel som gör det möjligt för vissa 
försäkrade att tillgodoräkna sig bosättningstid i sitt tidigare hemland som 

försäkringstid, dels en regel som möjliggör att försäkringstid som legat till grund för 
sjukersättning kan användas för att beräkna försäkringstid för grundskyddet inom den 

allmänna ålderspensionen. I betänkandet föreslås också att garantiersättning ska 
ersättas av en ny förmån, grundersättning.  

Uppsala kommun tillstyrker i stort utredningens förslag och vill här lämna några få 

kommentarer.   

Uppsala kommun ställer sig positiv till att hemlandstidsregeln tas bort ur perspektivet 
likabehandling, det vill säga att alla invandrare samt övriga folkbokförda invånare har 

lika rättigheter. Samtidigt är Uppsala kommun en kommun med många nyanlända 
invånare. En fortsatt utredning önskas således av ekonomiska konsekvenser för såväl 

dessa individer som för kommunen och kostnader för ekonomiskt bistånd i 

kommunerna.  

I Uppsala kommun har antalet 65-åringar och äldre med ekonomiskt bistånd nästan 
fördubblats på tio år och med ett stort mottagande av nyanlända sedan 2015 är det 
svårt att överblicka förslagens konsekvenser när även de som nu är nyanlända kommer 

upp i pensionsålder. Eftersom äldreförsörjningsstödet finns för personer som är 65 år 

eller äldre är det främst personer som beviljas sjukersättning eller aktivitetsersättning 

Kommunstyrelsen Datum: Diarienummer: 

Yttrande 2020-09-16 

 

KSN-2020-02174 

 

275153 Johan Andersson Socialdepartementet       

 s.remissvar@regeringskansliet.se 

Handläggare: S2020/05113/SF 

Monika Lagerkvist 

mailto:kommunledningskontoret@uppsala.se
http://www.uppsala.se/
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när förslaget har trätt i kraft som i högre grad kommer att ha ett ökat behov av 
ekonomiskt bistånd. 

Därmed är avskaffandet av den andra särregeln skäl till att Uppsala kommun 
instämmer i vad betänkandet säger om att regeringen bör överväga att utreda hur 
försörjningen bör lösas för dem som har en långvarigt nedsatt arbetsförmåga men som 

inte kan få sitt försörjningsbehov tillgodosett genom sjukersättningens och 

aktivitetsersättningens grundskydd.   

 

 

 

Kommunstyrelsen 

 

 

Erik Pelling   Lars Niska 

Ordförande   Sekreterare 



Uppsala 
kommun 
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Arbetsmarknadsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-08-24 

Arbetsmarknadsnämndens 
protokoll måndagen den 24 augusti 2020 

Plats och tid 

Bergius, våning 4, Stationsgatan 12, klockan 15:30-18:00 

Paragrafer 

77-85 

Justeringsdag 

Fredag den 4 september 2020 

Underskrifter 

e 

Mohamad Hassan (L), ordförande 

‘7Z  
Robin Kronvall (M), justerare 

Lotta von Wowern, sekreterare 

Postadress: Uppsala kommun, arbetsmarknadsnämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-72700 00 (växel) 
E-post: arbetsmarknadsnamndenPuppsala.se   
www.uppsala.se   
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Arbetsmarknadsnämnden 
Protokoll 

Datum: 
2020-08-24 

 

Närvarande 

Beslutande 

Mohamad Hassan (L), ordförande 
Klas-Herman Lundgren (S), 1:e vice ordförande, närvarar på distans 
Robin Kronvall (M), 2:e vice ordförande 
Josefine Andersson (M), närvarar på distans 
Maria Gauffin-Röjestål (S), närvarar på distans 
Pavlos Cavelier Bizas (S), närvarar på distans 
Roger Thelander (SD) 
Beatriz Porles-Hedvåg (S), närvarar på distans 
Eva Moberg (KD), närvarar på distans 
Charles Pylad (MP), närvarar på distans 
Torbjörn Björlund (V), närvarar på distans 
Tobias Hägglund (M), närvarar på distans fr o m § 80 
Pia Holmqvist (S) 
Mattias Johansson (C) t o m § 79 

Ej tjänstgörande ersättare 

Anita Ericsson (L), närvarar på distans 
Mattias Johansson (C) fr o m § 80 
Åsa Samuelsson (KD) 
Therese Rhann (V) 
Julia Falkerby (MP), närvarar på distans 
Vania Luque Orrego (S), närvarar på distans 

Övriga närvarande 

Förvaltningsdirektör Lena Winterbom, stabschef Tuomo Niemelä, avdelningschefer Ida 
Bylund Lindman, Henrik Jansson och Ulrika Grönqvist, strateger Tobias Åström 
Sinisalo, Eva Hellstrand, Kjell-Åke Gårdh, Moa Hast, enhetschefer Monika Lagerqvist 
och Peder Jacobsson, kommunikatör Tove Stammers, ekonomichef Peter S:t Cyr 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Arbetsmarknadsnämnden Datum: 
Protokoll 2020-08-24 

§81 

Yttrande gällande Grundpension - Några 
anslutande frågor 

AMN-2020-00285 

Beslut 

Arbetsmarknadsnämnden beslutar 

1. att avge yttrande till Socialdepartementet i enlighet med upprättat förslag. 

Sammanfattning 

Uppsala kommun har beretts tillfälle att yttra sig gällande utredningen Grundpension - 
Några anslutande frågor (SOU 2020:32). Utredningen är en fortsättning på arbetet med 
förändringar i pensionssystemet. Förslagen bedöms ha marginella effekter på 
kommunens ansvar och kostnader för ekonomiskt bistånd enligt de beräkningar som 
redovisas i utredningen. 

De förslag som nu lämnas i SOU 2020:32 innefattar en anpassning av kraven på 
försäkringstid för vissa förmåner med anledning av riksdagens beslut att införa en 
riktålder i pensionssystemet. Åldern för när grundpension får tas ut höjs från 65 till 66 
år 2023. 

Förslag lämnas också om att avskaffa två särregler för tillgodoräknande av 
försäkringstid - dels en regel som gör det möjligt för vissa försäkrade att tillgodoräkna 
sig bosättningstid i sitt tidigare hemland som försäkringstid, dels en regel som 
möjliggör att försäkringstid som legat till grund för sjukersättning kan användas för att 
beräkna försäkringstid för grundskyddet inom den allmänna ålderspensionen. I 
betänkandet föreslås också att garantiersättning ska ersättas av en ny förmån, 
grundersättning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2020-08-07 
Förslag till yttrande daterad 2020-08-06 
SOU 2020:32 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



g Uppsala 
kommun 
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Arbetsmarknadsnämnden Datum: Diarienummer: 
2020-08-24 AMN-2020-00285 

 

Kommunstyrelsen 

Handläggare: 

Monika Lagerkvist, Moa Hast 

Förslag till yttrande gällande Grundpension - 
Några anslutande frågor (SOU 2020:32)(Dnr 
S2020/05113/SF) 

Betänkandet innehåller ett antal förslag som ansluter till delbetänkandet 
Grundpension (SOU 2019:53) om att införa en grundpension och en 
omställningspension i form av grundpension. 

De förslag som nu lämnas innefattar en anpassning av kraven på försäkringstid för 
vissa förmåner med anledning av riksdagens beslut att införa en riktålder i 
pensionssystemet. Förslag lämnas också om att avskaffa två särregler för 
tillgodoräknande av försäkringstid - dels en regel som gör det möjligt för vissa 
försäkrade att tillgodoräkna sig bosättningstid i sitt tidigare hemland som 
försäkringstid, dels en regel som möjliggör att försäkringstid som legat till grund för 
sjukersättning kan användas för att beräkna försäkringstid för grundskyddet inom den 
allmänna ålderspensionen.1 betänkandet föreslås också att garantiersättning ska 
ersättas av en ny förmån, grundersättning. 

Arbetsmarknadsnämnden tillstyrker i stort utredningens förslag och vill här 
lämna några få kommentarer. 

Uppsala kommun ställer sig positiv till att hemlandstidsregeln tas bort ur perspektivet 
likabehandling, det vill säga att alla invandrare samt övriga folkbokförda invånare har 
lika rättigheter. Samtidigt är Uppsala kommun en kommun med många nyanlända 
invånare. En fortsatt utredning önskas således av ekonomiska konsekvenser för såväl 
dessa individer som för kommunen och kostnader för ekonomiskt bistånd i 
kommunerna.1 Uppsala kommun har antalet 65-65+-åringar med ekonomiskt bistånd 
nästan fördubblats på tio år och med ett stort mottagande av nyanlända sedan 2015 är 
det svårt att överblicka förslagens konsekvenser när även de som nu är nyanlända 
kommer upp i pensionsålder. 

Postadress: Uppsala kommun, arbetsmarknadsnämnden, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Stationsgatan 12 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 
E-post: arbetsmarknadsnamndenPuppsala.se   
www.uppsala.se   



tsmarknadsnämnden 

amad Hassan 
Ordförande 
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Eftersom äldreförsörjningsstödet finns för personer som är 65 år eller äldre är det 
främst personer som beviljas sjukersättning eller aktivitetsersättning när förslaget har 
trätt i kraft som i högre grad kommer att ha ett ökat behov av ekonomiskt bistånd. 
Därmed är avskaffandet av den andra särregeln skäl till att Uppsala kommun 
instämmer i vad betänkandet säger om att regeringen bör överväga att utreda hur 
försörjningen bör lösas för dem som har en långvarigt nedsatt arbetsförmåga men som 
inte kan få sitt försörjningsbehov tillgodosett genom sjukersättningens och 
aktivitetsersättningens grundskydd. 

Lotta von Wowern 
Sekreterare 
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