13.

Arbete och välfärd.

Huvudansvaret för att säkra sig själv och sin familj en ekonomisk säkerhet skall alltid åligga
den enskilde individen. Det offentliga skall däremot säkerställa ett säkerhetsnät för dem, som
inte mäktar med denna uppgift, efter att individen gjort vad som anses behövligt för att klara
ett eget ekonomiskt leverne.
Ekonomisk hjälp genom det offentliga (försörjningsstöd) skall alltid anses som en kortvarig
och tillfällig åtgärd, endast för individer som hamnat i en vansklig situation.
Försörjningsstödet skall vara statligt finansierad och även förvaltad av staten.
Det skall alltid ställas ytterst stränga krav på utbetalning av statliga medel. Orsaken till den
restriktiva inställningen rörande statliga medel, beror på att Framstegspartiet anser att varje
individ skall vara ekonomiskt självgående. Vi menar även att arbetet för att avslöja
ekonomiskt bedrägeri mot stat, landsting, försäkringskassa och kommuner skall utökas, då vi
anser der som undergrävande verksamhet mot det svenska välfärdssamhället.


Att genom lagstiftning förhindra oskäliga räntenivåer, en sund stats räntenivåer på lån
såväl kortfristiga som långfristiga skall inte tillåtas överstiga riksbankens index med
högst några %.



Att kronofogdemyndighetens myndighetsutövning och verksamheter ställs under
domstolsutslag gällande alla ärenden som innebär ingrepp i den enskildes ekonomi.



Att den enskilde gäldenären alltid försäkras om att behandlas på ett inom lagrummet
ansvarsfullt sätt, för att förhindra att oskäliga räntor eller andra ytterligare
tillkommande kostnader för den enskilde gäldenären leder till besvärande
omständigheter.



Att i de fall ett ärende renderar i ingrepp för den enskilde skall kapitalskulden först
regleras och därefter skall de uppkomna räntorna regleras. Banker och finansbolag har
satt i system att först låta ränteskulden regleras före kapitalskulden, vilket leder till
orimliga effekter för den enskilde gäldenären.
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Att borgensåtagande tidsbegränsas till att gälla under viss bestämd tid och inte som
idag för livstid.



Att skapa ett fritt näringsliv som inte styrs av företags eller politiska karteller som
förhindrar en sund utveckling av samhället och nationen.



Att storföretag eller energibolag inte tillåts regelfritt skövla landets naturtillgångar och
manipulera ekonomin.



Att skattefinansierade verksamheter inte bolagiseras och säljs ut på den
internationella marknaden utan medborgarnas röst via folkomröstning/val.

Arbets-, löne och anställningsavtal fungerar bäst om ingåtts i enighet mellan arbetsgivare och
arbetstagare i enkla överenskommelser enligt framtagna avtal. Ett bra system till
överenskommelser skall enligt Framstegspartiet anpassas till både hög och låg konjunkturer.
Det är alltid i de anställdas intresse att bidra till ett säkerställande av samtliga svenska
arbetsplatser, detta kan ske genom tillfälliga löneöverenskommelser, men skall inom snar
framtid återställas och vid eventuella tillfällen kompenseras i efterhand. Detta arbetssätt kan
användas vid extrema tillfällen, och kan bli ett komplement där ett säkerställande av ett
företag och dess anställda ingår ett avtal med riskfördelning mellan arbetssidan och kapitalet.
Sysselsättningen skall vara i huvudsak koncentrerad och värdeskapande för individen, detta
tillvaratas bäst genom en liberal arbetsmarknad. En fri arbetsmarknad fungerar däremot
väldigt dåligt under monopol liknande organisationer/förhållande som ingår avtal över
huvudet på arbetstagare och mindre arbetsgivare.
Framstegspartiet ställer sig bakom full organisationsfrihet för arbetstagare, men vill samtidigt
stärka rätten för den enskilda individen att inte tvingas in i fackliga organisationer och
särbehandlas pga. detsamma. Varje avsteg från den senare meningen skall prövas enligt
lagens tolkningar gällande olika särbehandlingar. Vi vill även bibehålla strejkrätten och
lockouträtten som verktyg i konflikter mellan arbetstagare och arbetsgivare, samt säkerställa
alla äldre ingångna arbetsavtal gällande fackliga rättigheter och inte tillåta urholkningar av
desamma.
Framstegspartiet vill införa en s.k. rak skattesats, vilket innebär att man alltid betalar samma
skatt för inkomst/kapital oberoende var den kommer ifrån typ arbetsinkomst – pensioner.
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