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Remissyttrande gällande promemoria ”Utbetalning av garantipension inom EES och i Schweiz
samt i Förenade kungariket”, där Svenskar i Världen har fått möjlighet att yttra sig.
Sammanfattning
Svenskar i Världen som representerar 660 000 utlandssvenskar, anser att det är av största vikt
att de svenska regelverken inte hindrar det internationella rörelsemönstret.
Svenskar i Världen bifaller därför förslagen i promemorian för att säkerställa fortsatt utbetalning
av garantipension till svenskar bosatta inom EES och i Schweiz samt i Förenade kungariket.
Kommentar
Vi ser positivt på att den svenska regeringen tar frågan om fortsatt utbetalning av garantipension
på allvar genom att fortsätta analysera garantipensionens konstruktion för att, som promemorian
beskriver, ”säkerställa att konstruktionen blir rättsligt hållbar över tid” (s.18).
Svenskar i Världen understryker att en person som uppfyller villkoren för garantipension till
omställningspension fortsatt bör få denna utbetald oavsett om personen bosätter sig i en annan
medlemsstat än Sverige. Dock motsätter vi oss att utbetalning till personer boendes i Förenade
kungariket upphör efter utgången av denna förlängning. Promemorian förtydligar att personer
som är bosatta i Förenade kungariket inte kommer att omfattas av den nya konstruktionen för
garantipensionen enligt förslagen i Garantipensionsutredningens delbetänkande som nu
analyseras inom Regeringskansliet. Detta som följd av Förenade kungarikets utträde ur EU.
Vi menar, precis som det beskrivs i promemorian, att ”Det måste anses vara lika viktigt att
fortsatt skydda enskilda personers inkomst som dessa kan ha inrättat sina liv efter och som
annars skulle upphöra endast på grund av Förenade kungarikets utträde ur EU (s.19-20)”. Därav
anser vi att svenskar som uppfyller villkoren för garantipension ska kunna få denna utbetald om
hen är bosatt i Förenade kungariket även efter denna förlängning.
Vi ser också negativt på förslaget om att utbetalning av garantipension för personer bosatta i
Förenade kungariket endast innefattar de ca 2 400 personer som förnärvarande redan har rätt
till garantipension och inte de personer som har eller planerar att flytta till Förenade kungariket
efter att Förenade kungariket lämnat Europeiska unionen av samma anledning som beskrivet
ovan.
Final note
För alla utlandssvenskars räkning vill Svenskar i Världen återigen lyfta problematiken kring att
både denna promemoria och utredningen för garantipension enbart har sett över konsekvenser
för de svenskar som befinner sig inom området EU, EES, Schweiz samt Förenade kungariket.
Många svenskar väljer även att bosätta sig i ett tredje land, och där ser vi en fortsatt orättvisa i
att en person som uppfyller förmånskraven för grundpension, blir fråntagen rätten till utbetalning
beroende på bosättningsland.
För Svenskar i Världen,
Cecilia Borglin
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