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Yttrande över Ds 2020:7 Inkomstpensionstillägg  
 
Statens tjänstepensionsverk (SPV) lämnar följande synpunkter på remissen 
utifrån vårt uppdrag att ansvara för den statliga tjänstepensioneringen samt att 
på uppdrag utföra tjänster kopplade till tjänstepension med anknytning till 
statlig verksamhet. 
 
SPV delar promemorians utgångspunkt om att respektavståndet mellan de som 
arbetat ett helt arbetsliv och de som inte gjort det bör ökas. Pensionssystemet 
ska präglas av långsiktiga lösningar som utformas utifrån systemets 
grundläggande principer. Förhoppningen är därför att Pensionsgruppen inom 
en snar framtid kan presentera långsiktiga lösningar för att öka 
respektavståndet. 
 
I promemorian (s.78 f) nämns att en viktig utgångspunkt bör vara att tillägget 
inte ska minska nivån på andra pensionsförmåner som den försäkrade erhåller. 
Det föreslås att tillägget inte ska beaktas vid bestämmandet av inkomstunderlag 
för beräkningen av storleken på vissa förmåner som kan erhållas enligt 
socialförsäkringsbalken eller avgifter enligt socialtjänstlagen. I promemorian 
(s.39) lyfter man fram tjänstepension som ett viktigt komplement till den 
allmänna pensionen. Tjänstepension, särskilt enligt äldre 
pensionsbestämmelser inom stat, landsting/region och kommun, kan dock utgå 
som en bruttoförmån. Det innebär att tjänstepensionens nivå ska samordnas 
(minskas) med socialförsäkringsförmåner. Inkomstpensionstillägg föreslås som 
en ny och särskild förmån vid ålderdom som ska regleras i 
socialförsäkringsbalken. Utifrån befintliga förordning- och avtalsbestämmelser 
om statlig tjänstepension och dess samordning, där inkomstpensionstillägg av 
förklarliga skäl inte finns angiven, utgår SPV från att inkomstpensionstillägg 
inte ska beaktas vid samordning av bruttoförmånen. Tolkning av 
avtalsbestämmelser om samordning och dess utformning ägs dock av 
avtalsslutande parter.  
 
 
Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Maria Humla efter föredragning 
av verksjurist Åsa Boström. I arbetet med remissvaret har även 
produktspecialist Andreas Lundin, specialist Dan-Evert Eriksson, utredare 
Jessica Tjernström och verksjurist Nilla Alestig deltagit. 
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