6. Äldrevård och pensioner.
När man betraktar de sista 40 årens svenska sjukvård och omsorgspolitik ur ett historiskt
perspektiv upprörs vi över den undermåliga sjuk och åldringsvård som erbjöds och erbjuds till
landets medborgare. Vården av sjuka och gamla måste bli mycket bättre och präglas av
personlig omsorg och omtanke. Därför måste sjukvård och annan vård förbättras ytterligare
och konkurrensutsättas för att tvinga fram en bättre och kostnadseffektivare vård och omsorg.
Privata vårdföretag och sjukhus kan konkurrera om patienterna mot landstingssjukhusen och
regionsjukhusen så att vårdsökande blir bemötta som kunder, inte som brukare. Det kan aldrig
liknas vid en god omvårdnad när svårt sjuka och medtagna människor tvingas sitta i ett
väntrum allt från någon timma till halva dygn, eller bli rekommenderad att återkomma
påföljande dag,
Finns det förutsättningar och resurser? Vi inom framstegspartiet skall se till att det alltid
förfogas över resurser att ge mycket god vård åt våra medborgare. Hur skall vi annars kunna
tala om välstånd?
Bygg fler servicehem, och inför etableringsrätt för privata servicehem som en attraktiv och
förhållandevis billig boendeform för många äldre och som mycket påminner om de
ålderdomshem som tyvärr skrotades av byråkrater mot bättre vetande.

Framstegspartiet uppfattning över det svenska pensionssystemets hanterande av Sveriges
Riksdags valda företrädare och ledamöter är minst sagt upprörande.
Historiskt sätt har ingen grupp inom det svenska samhället behandlats så nedsättande och
föraktfullt som de människor som föddes under perioden 1920-1950 som arbetat och slitit och
i dag tillhör de svenska pensionärsgrupperna. Av de uttalande som görs från rikspolitiska
representanter står det bortom rimligt tvivel att pensionärer oavsett tillhörighet anses av
politiska företrädare skall och bör acceptera en pension som för ett stort antal pensionärer
ligger långt under socialbidragsnivå och för det stora flertalet att acceptera en pension som
kommer att ligga i linje med socialbidragsnivån.
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Självfallet gäller inte de ytterst magra förutsättningarna för beslutsfattarna. När det kommer
till att besluta för egen kassa finns ingen gräns för oförskämdheten och girigheten. Pensioner
för ministrar byrådirektörer och riksdagens ledamöter innebär i princip att de var och en
utkvitterar en pension per månad som motsvarar en normal pensionärs årspension, så illa
tackar man de människor som byggde upp det svenska välståndet och som sedermera kom att
förstöras av dagens politikers inkompetens och girighet.
Samtliga etablerade politiska partiers företrädare har enkelt och praktiskt valt att glömma bort
att de som i dag är berättigade till pension är de människor i de flesta fall påbörjade sitt
yrkesliv vid ca 15 års ålder inom exportindustrin och den inhemska industrin tillsammans med
alla de näringar som krävs för ett gott samhälle. Det innebär att huvuddelen av pensionärer av
i dag har ett ca 50 årigt yrkesliv bakom sig.
Politiker stod upp tillsammans med företrädare för fackföreningarna under 50-60-70-80 talet
lovade vitt och brett att alla som arbetar och betalar skatt och sociala avgifter kommer att
garanteras en god och värdig ålderdom. Under alla de gyllene åren för svensk industri har det
inbetalts ett antal tusen miljarder till de sociala systemen, som i dag är bortfifflade på allsköns
konstigheter förutom att finnas inom pensionssystemen.
Att politiker försöker med uttalande som att detta är beslut fattade av Sveriges riksdag
förändrar i sak inte det faktum att yrkesarbetande som lojalt avstått från reella löneökningar
till förmån för att inbetala delar av den reella löneökningen till den framtida pensionen kan i
dag konstatera att pengarna inte finns inom pensionssystemen de inbetalt till. Idag försöker
företrädare för samtliga politiska partier att slingra sig ur sanningen genom olika dimridåer,
parallellt med att man fortsätter att tömma pensionskassorna.

Fakta.
Under 1990 talet manipulerades basbeloppet för pensionärer på så sätt att pensionerna kom att
sänkas med 10 %. Övriga grupper inom samhället fick även de vidkännas betydande
nedskärningar. Skillnaden är tyvärr att alla utom pensionärerna fått upprättelse ekonomiskt.
Under den sista tioårsperioden har enligt statiska centralbyrån löner och pensioner utvecklats
på följande sätt ATP pensionärer 10 %, industriarbetare ca 40-45 %, tjänstemän ca 50-55 %
riksdagens ledamöter ca 80-85 %. Byrådirektörer och andra tjänstemän flera hundra procent.
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Som om inte detta är nog fattade riksdagen 2002 ett beslut om en så kallad broms.
Därefter kommer jobbskatteavdrag.

För varje år som går ökar gapet mellan de yrkesverksamma och pensionärerna. Enligt
uppgörelse skall de första 1,6 % av den allmänna löneökningen inte innebära uppräkning av
pensionen. Det innebär att pensionerna i förhållande till övrig löneutveckling kommer under
de närmaste 10 åren att släpa efter med ytterligare 12-15 %. Först om 20 år skall denna broms
försvinna, eftersläpningen för pensionärer kommer då att vara uppe i minst 35-40 %.
Framstegspartiet bör särskilt lägga märke till och bevaka tillämpningen av
äldreförsörjningsstödet som infördes 2003. Äldreförsörjningsstödet är ett skattefritt bidrag
som inte påverkas om pensionerna sänks eller skatten höjs. Mest anmärkningsvärt med
äldreförsörjningsstödet är att stödet utbetalas till utländska adresser och till personer som
myndigheten inte har någon som helst form av information om.

Framstegspartiets pensionsförslag.



Att Framstegspartiet representeras i ATP fondernas styrelse.



Att pensionerna uppräknas med först de 10 % som konfiskerades under 90 talet,
därutöver ytterligare 10 % som förlorats genom det så kallade jobbavdraget.



Att inga ytterligare medel ur AP fonderna överförs till annan verksamhet.



Att ekonomiska medel som överförts från AP fonderna till statsbudgeten i första hand
245 miljarder kronor återförs till AP fonderna inom en mycket snar framtid.
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Att alla ekonomiska medel från AP fonderna och alla övriga pensionssystem som
överförts till statsbudgeten under de sista 40 åren senast år 2020 skall ha återbetalats
till AP fonderna plus 1,5 % ränta över tiden.



Att lägsta nivå för pensioner skall vara 15 000 kronor i månaden efter skatt.
(finansieringen utav denna reform sker genom att en punktskatt tas ut av bankerna
efter räkenskapsår att betala 50 % av vinsten till pensionsfonderna. Bostadsbidragen
sjunker för pensionärerna och som genererar ett överskott och som räknas in som
fördel till pensionerna.)



Att pensionerna följer den allmänna löneutvecklingen utan någon form för
reduceringar.



Att pensionerna skall värdesäkras i förhållande till levnadskostnadsindex.



Att äldreförsörjningsstöd endast kan utbetalas till personer som är boende och
mantalsskriven i Sverige.



Att ålderspensionärer och förtidspensionerade har rätt till kostnadsfri medicinsk
behandling.



Att varje svensk pensionär informeras om att de har rätt att söka äldreförsörjningsstöd
och att försäkringskassans handläggare skall enligt lag informera och bistå blivande
och varande pensionärer om denna rättighet.



Att införa en s.k. äldreomsorgspeng.
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