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Ds 2022:3 Garantitillägg i bostadstillägget 
 
Socialdepartementets diarienummer S2022/00858  
 
Försäkringskassan har inte några synpunkter på förslaget i sak men vill föra fram vissa 
risker. 
 
Försäkringskassan har i samråd med Pensionsmyndigheten tagit fram en gemensam 

planering och påbörjat arbetet med den IT-utveckling som behöver genomföras för att 

garantitillägget ska kunna utbetalas i augusti 2022. Trots att detta arbete fortskrider på 

ett bra sätt ser Försäkringskassan stora risker med utbetalning av garantitillägget i 

augusti 2022. Framförallt är riskerna kopplade till den exceptionellt korta införandetiden 

och att det finns risk att det dyker upp oförutsedd komplexitet eller missade krav. 

Den korta implementeringstiden möjliggör inte någon omplanering vid exempelvis sena 

leveranser från Pensionsmyndigheten till Försäkringskassan. Det gäller för så väl 

testning, driftsättning och leveranser inför utbetalning. Om det skulle uppstå sena 

leveranser kommer Försäkringskassan inte kunna betala ut garantitillägget i augusti 

2022 eftersom det skulle utgöra en risk för samtliga pensionsutbetalningar.  

 
 
Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Nils Öberg i närvaro av 
verksamhetsutvecklare Jan Bouveng, den senare som föredragande. 

Nils Öberg 

Jan Bouveng 
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