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 Socialdepartementet 

103 33 Stockholm 

 

JÄMSTÄLLDHETSMYNDIGHETENS REMISSVAR PÅ 
GRUNDPENSION - (SOU 2019:53) 
 

Jämställdhetsmyndigheten har anmodats att yttra sig över ovanstående 
betänkande. Jämställdhetsmyndighetens yttrande är avgränsat till de frågor 
som rör myndighetens verksamhetsområde. 

Jämställdhetsmyndigheten instämmer i utredningens övergripande 
beskrivning avseende förslagets konsekvenser för jämställdheten. Därutöver 
vill myndigheten lyfta följande: 

Garantipensionen är en förmån som idag till majoritet utbetalas till kvinnor 
och i egenskap av ersättning på grundnivå är den särskilt viktig för de mest 
ekonomiskt utsatta kvinnorna.  Om konsekvenserna av att systemet 
reformeras innebär att den ekonomiska ersättningen minskas eller begränsas 
kommer detta att drabba kvinnor i större uträckning. Av utredningen 
framgår att ca 92 % av alla garantipensionärer inte kommer att påverkas av 
reformen och att situationen för personer bosatta i Sverige inte heller 
kommer att påverkas nämnvärt. Mot denna bakgrund torde inte förslaget få 
allt för långtgående konsekvenser för majoriteten av kvinnliga 
garantipensionärer. Konsekvenserna av att grundpension inte på samma sätt 
som garantipension ska utbetalas till utomlandsbosatta pensionärer har 
enligt utredningenännu inte kunnat beräknas av Pensionmyndigheten. En 
annan osäkerhet berör utredningens förslag om att utlandsbosatta ska ansöka 
om att få erhålla grundpension också efter det att de bosatt sig utomlands. 
Det framgår inte närmare hur en sådan ansökan kommer att utformas. 
Eftersom en stor andel av de utlandsbosatta pensionärerna är kvinnor skulle 
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bedömningskriterier som missgynnar denna grupp slå hårdast mot kvinnor 
och därmed vara negativ för jämställdheten.   

Mot bakgrund av den betydelse som förslagen kan komma att få för en 
ekonomiskt utsatt grupp, där en stor majoritet är kvinnor, bör 
övervägandena i ovan nämnda delar utvecklas och förtydligas i den fortsatta 
beredningen av detta ärende.  

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Lena Ag efter 
föredragning av verksjurist Anna Tingbäck. 
 

  
 

 

Lena Ag  

generaldirektör  

  Anna Tingbäck 

  verksjurist 
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