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PTK:s Remissvar avseende 
Inkomstpensionstillägg, Ds 2020:7, Dnr 
S2020/01478/SF 
 
 
För att förstärka pensionsinkomsten för dem som arbetat ett helt arbetsliv med låg lön 
föreslår Socialdepartementet att en ny pensionsförmån ska införas i socialförsäkringsbalken. 
Kostnaden för pensionstillägget beräknas årligen uppgå till 6 miljarder kronor och ska enligt 
förslaget betalas via statsbudgeten. Rätten till en viss nivå av inkomstpensionstillägg ska 
bestämmas med ledning av storleken på den inkomstgrundade pensionen och innebär att 
den lägsta nivån på inkomstpensionstillägget som betalas ut till en förmånstagare är 25 
kronor och det högsta 600 kronor per månad. Syftet med de föreslagna åtgärderna är 
närmare att det ska ha varit lönsamt att arbeta det vill säga respektavståndet ökar, vilket 
innebär att skillnaden i pension ökar mellan de som har arbetat och de som inte har arbetat. 
Förslagen bedöms sammantaget leda till en viss ökad ekonomisk jämställhet mellan kvinnor 
och män och därigenom bidra till uppfyllelsen av målet om jämställhet mellan kvinnor och 
män. 
 
PTK instämmer med den principiella utgångspunkten i promemorian, att arbete ska löna sig 
och bidra till en högre pension. Dessutom anser PTK att höjda pensioner är viktigt för många 
individer. PTK har dock ändå flera invändningar mot förslagen i promemorian. 
 
Även om det i promemorian anges att de föreslagna åtgärderna är tillfälliga i avvaktan på 
andra åtgärder, ägnade att upprätthålla nivån på inkomstpensionen och skillnaden gentemot 
grundskyddet, anser PTK att det är tveksamt om åtgärderna bör genomföras. 
 
Ett tillägg till inkomstpensionen som finansieras via statsbudgeten som nu föreslås, strider 
mot de grundläggande principerna i pensionsystement om livsinkomst och att pensionerna 
ska finansieras via avgifter. 
 
Risken är stor att pensionssystemet blir svårare att hantera för myndigheter och också 
svårare att förstå för förmånstagarna. Därtill bör de kostnader beaktas som uppstår för att 
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införa och i ett senare skede, för att avveckla åtgärderna samtidigt som de rättviseaspekter 
som eftersträvas bör upprätthållas.  
 
Det vore enligt PTKs uppfattning bättre att höja pensionsavgifterna till det allmänna systemet 
vilket skulle höja såväl inkomstpensionen som avsättningen till premiepensionen.  
 
 
 
 
 
 
Tomas Bern, jurist, PTK     Dan Wallberg, pensionsexpert, PTK 
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