
14 H Ä R & N U  4 / 2 0 2 2

VAL 2022

VAL 2022 Söndagen den 11 septem-
ber är det val till riksdag, region- och 
kommunfullmäktige. Det är allas vår 
stora chans att påverka politiken 
både lokalt där vi bor och för landet 
som helhet. Vi har tagit upp några av 
SKPF:s hjärtefrågor för att höra hur 
riksdagspartierna ställer sig till dem.
 
Före sommaren seglade pensionerna 
upp som den stora frågan bland riks-
dagens partier. Partierna och de två 
blocken kom med det ena förslaget efter 
det andra, men de hade det gemensamt 
att Sveriges pensionärer utlovades bättre 
ekonomi. Det fanns förslag om höjda 
bidrag i form av ett garantitillägg som 
skulle ge en halv miljon pensionärer 
1 000 kronor mer i månaden. Det skro-
tades när Centern i stället ville ha en 
garantipension på samma belopp för 
att i stället få in höjningen i pensions-
systemet. 

Från högerpartierna föreslogs i stället 
höjd garantipension med 650 kronor för 
alla med en pension under 14 000 kro-
nor i månaden tillsammans med en höj-
ning av bostadsbidraget. Dessutom ville 
högerpartierna sänka skatten på pensio-
nen med totalt sex miljarder kronor.

Nu vet vi hur det gick. Garantipen-
sionen höjdes och fler får del av den, 
samtidigt som bostadstillägget blev lite 
högre. Men ingen politiker ska tro att 
det räcker med det. Därför har vi varit 
i kontakt med samtliga riksdagspartier 
för att höra hur de ställer sig i andra 
frågor som också är viktiga för landets 
alla pensionärer, och som SKPF Pen-
sionärerna har som hjärtefrågor. Här 
presenterar vi fem av frågorna och vad 
riksdagspartierna har svarat. 

Svaren är till största delen oredige-
rade. Några långa svar är dock kortade.

Gör din röst hörd
FRÅGA I
I dag stannar cirka 20–30 miljarder av pensionsinbetalningarna  
kvar i statens kassa. Bör inte dessa gå till pensioner?

De inbetalningarna kommer 
enbart från de med högst 
löner, och om de betalas 

tillbaka skulle en stor andel av de 
inkomsterna gå till de med högst 
pension. En sådan reform behöver 
också finansieras genom att annat 
får mindre, antingen genom höjda 
skatter eller mindre pengar till t.ex. 
vården och polisen. Samtidigt har 
pensionssystemet stora överskott på 
ca 1 200 miljarder kronor. Vi anser 
att det överskottet bör användas till 
att höja de allmänna pensionerna här 
och nu. Det ger en liknande effekt, 
utan att pengarna tas från annat. 

Ja, pensionsutbetalning
arna måste öka. Sverige
demokraterna har drivit 

pensionärernas villkor under många 
års tid och nu har detta äntligen 
kommit upp på agendan.

Vi tycker i princip att 
utbetalningarna i pensions
systemet ska göras utifrån 

de beslutade nivåer på pensionerna 
i sig. Vi är dock öppna för att höja 
pensionsavgiften och i så fall är de 
extra pengar som betalas in en 
finansierings möjlighet.

Vi delar den uppfattningen. 
Samtidigt sker vissa 
pensionsutgifter, t.ex. 

garantipension och bostadstillägg 
över statsbudgeten. Principen delar 
vi, men det är viktigt att göra detta i 
en helhet och ett sammanhang där 
alla delar av pensionssystemet 
förtydligas och ses över.

Avvägningen mellan intäkter 
och utgifter mellan ålders
pensionssystemet och 

statskassan är inte enkel, eftersom 
staten också har stora åtaganden för 
transfereringar till äldre. Inte bara 
ålderspensionssystemet. Beräkning
ar tar sällan hänsyn till hela kostna
den för staten. Sen måste man 
beakta att ålderspensionerna till stor 
del är en omfördelning över livet för 
pensionsspararna, inte en omfördel
ning mellan individer. Då kan man 
inte bara beakta transaktioner under 
ett enskilt år.. Vi vill höja garantipen
sion med 600 kr och bostadstillägget 
med 350 kr, samt sänka skatten för 
alla pensionärer med i snitt 200 kr.

Det ska finnas ett tydligt 
samband mellan förmåner 
och inbetalade premier. Att 

höja intjänandetaket från dagens 
7,5 inkomstbasbelopp är vi principi
ellt öppna för, men det skulle inte 
gynna de personer som tjänar 
mindre än detta belopp. Vi har 
därför lagt fram andra förslag för att 
höja de lägsta pensionerna samt för 
att införa en pensionsgas så att allas 
pensioner höjs. Med en pensionsgas 
får en pensionär med 18 000 i 
inkomstpension 648 kronor mer i 
månaden.

Vi har inga sådana förslag.

Ja!




