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Pensionsmyndigheten har meddelat
att pensionen ändras så att:
Garantipensionärerna får en ökning med +0,9% motsvarande den prishöjning som har ägt rum under
2010. Garantipensionärernas pensioner påverkas inte
av bromsen.

Garantipensionstillägg behandlas på samma sätt.
Tilläggspensioner (tidigare ATP) samt
Inkomstpensioner (intjänad efter den senaste
pensionsreformen 2003) får en pensionssänkning på
–4,3 %

Utfallet av
pensionssänkningarna 2011

Tilläggs- och Inkomstpensioner kompenseras inte för
inflation. Om den skulle bli 2 % och räknas på 75% av
inkomsten så förlorar en 12 000 kr-pension varje månad
180 kr. i köpkraft – långt mer än vad nettopensionen
sänks enligt Pensionsmyndighetens besked.

Pensionärer har fått inkomstuppgifter av 3 olika slag.
1 Om tjänstepension – t.ex. från Alecta (tidigare
SPP) De har tidigare alltid skrivit upp sina
pensioner med inflationen. Det gör de inte i år –
därför att förra året sänkte de inte pensionen trots
att priserna sänktes – de kvittar de beloppen.
I fortsättningen kommer jag bara att tala om
pensioner från Försäkringskassan.

2. För pensionärer födda 1938 och senare – som får
det orangea kuvertet
3. För pensionärer födda 1937 och tidigare som fått
ett besked från Pensionsmyndigheten

För pensionärer födda 1938 och senare
– som får det orangea kuvertet

För pensionärer födda 1937 och tidigare som fått
ett besked från Pensionsmyndigheten

Här har nettopensionen sänkts alldeles för mycket.
Anledning är att 2010 begärdes ett förhöjt
skatteuttag – Den då fastställda %-satsen ligger
kvar – och årets skattesänkning kommer inte med.

De som fått större sänkning:
Ring Skatteverket och be
att få skatteavdrag enligt
2011 års skattetabeller –
eventuellt med tillägg av
viss summa – om man
befarar att annars få
restskatt.

Pensionsförändringar 2011.

Skatterna är tagna ur preliminärskattetabellerna – och
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blir därför inte exakta. Därför svänger nettopensionerna.

Skattesänkningen 2010 på grund av att
”bromsen” slog till Sökte politikerna mildra
genom att slå ut förlusten på 3 år.
I år sänker man skatten för pensionärerna
Därmed slår Alliansen två flugor i en smäll:

• Eliminerar i stort pensionssänkningarna på
grund av att bromsen slår till.

• Tar ett steg på vägen mot lika skatteskalor för
pensionärer och arbetande – även om det är
en bit kvar.
Några frågor ? ?

Hur kommer det sig att
pensionerna sänks med 4,3 %?
• Pensionssystemet gick 2010 med en förlust på
323 miljarder. Utslaget på alla pensioner
och pensionsskulder sänks de med

2,7 %

• Till detta läggs normen på

1,6 %

• SUMMA

4,3%

Pensionerna kommer också att sänkas 2012
– om inte Riksdagen gör något.

Men varför drar man av 1,6 % extra?

1,6 %-avdraget görs av olika skäl
• De med pension intjänade efter 2003
får en förhöjd pension - mer än de själva sparat ihop - ett
slags förskott – som avbetalas genom det årliga 1 ,6 %avdraget. De pensionärerna gör ingen förlust.
• De med pensioner från det gamla ATP-systemet
ansågs ha gynnats tidigare och därför skrivs deras
pension ned varje år med 1,6 %. Avdraget är kumulativt

– d.v.s. ökar varje år med 1,6 % - d.v.s – 1:a året =
1,6%: 20:e året –28%. En medelpensionär på 12 000 kr
per månad förlorar under en 20 årsperiod 438 000 =

d.v.s genomsnittligt 1 825 kr/månad. Kan ifrågasättas.
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50 % av pensionärskåren
är egentligen ”fattigpensionärer” !
Den som varit genomsnittlig löntagare – är nu
genomsnittspensionär – och har 12 000 kr/månad.
Hon har inte mer kvar att leva av efter skatt och
hyra än den sämst ställda garantipensionären,
sedan bostadstillägg erhållits. Hon har betalat sina
ATP-avgifter ett helt liv – garantipensionären har
inte betalat något.
Det finns ingen ”rättvisa” i detta – men ingen kan
heller klara sig med mindre. Det visar hur det
gamla ATP-systemet föll samman. Erfarenheten
är att löner och pensioner måste följas åt..
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Vilka är egentligen dessa –
de sämst ställda pensionärerna?
Det är ingen homogen skara – det kan vara:
• Handikappade som inte kunnat arbeta i hela
sitt liv
• Hemmafruar som legat på divanen och ätit
choklad - eller slitit med en stor familj i
hemmet. Ibland blivit änkor efter en

förmögen man – men själv inte har någon
inkomst – men ändå gott ställt.

• Person med hög pension från utlandet, men
som kommer hem för att leva som pensionär

Om sanningen skall fram – så visst
gynnades många av oss pensionärer
under 60-70-talen
Många som köpte villor och bostadsrätter fick se
sina lån smälta ihop genom höga inflationstal. Som
pensionärer sitter många av dessa i stora lågt
belånade villor och bostadsrätter - värda miljoner.
Dessa kan de nu belåna – om de skulle vilja få en
liten guldkant på tillvaron i livets slutskede. Det
finns ju inga fickor på svepningen – och barnen har
ofta bättre ekonomi än föräldrarna någonsin haft.
Men de som alltid bott i hyresrätt och haft låg lön har
det knapert nu som pensionär.

Ändå beskattas pensionärerna högre än de
som arbetar fast de
har dubbelt så stor inkomst.

Det är bra:
• att inpränta att alla som kan arbeta också har
ansvar att försörja sig själv.
• att skolan reformeras med större ordning och
reda och större kunskapsinnehåll.
• att forskning och utveckling gynnas
• att sänka skatterna – om man kan – men bara
om det sker efter samma regler för alla
medborgare

Är det fortfarande någon som tror?
• att nya jobb skapas för att pensionärerna betalar högre skatt?
•att de som redan har ett jobb – skulle arbeta mera för 6 %
högre nettolön – Först krävs då att arbetsgivaren

behöver ta ut övertid – som är begränsad till 200 tim/år.
•att de som arbetar deltid skall arbeta mer. Deltid har man
antingen därför att arbetsgivaren tycker att det ger större
flexibilitet – eller för att den anställde själv väljer deltid för
att kunna hinna sköta hem och barn. Inte ändrar de det
beslutet bara för att de får 6 % högre nettolön.

Beklämmande ! - att ständigt höra dessa
ologiska argument upprepas.

Sverige är ensam om att beskatta sina
pensionärer högre än andra medborgare.
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Det räcker inte att hos de anställda
öka viljan att arbeta
- det måste

skapas fler nya jobb.

• Risken med att driva företag måste minskas
Vi ställs nu inför stora utmaningar:

-en åldrande befolkning – en global
konkurrens som riskerar att öka
arbetslösheten – klimathoten – energikrisen –
den globala skuldsättningen.
Det duger inte att dela ut förmåner till olika
medborgargrupper för att vinna val
– i enda syfte att behålla makten.

Vi måste fråga oss – VILKET SAMHÄLLE VI VILL HA.
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Bostäder måste byggas där det finns jobb.
Bostäder måste byggas så att ungdomar kan
starta sina liv tidigare. Nu bor många kvar

hemma till 30-års åldern.
Ungdomen måste utbilda sig till de jobb som

finns att få – och snabbare komma igång i sitt
arbetsliv. Deras kompetens måste höjas.
Pensionärerna måste arbeta längre.
Livslängden ökar med 1 månad per årskull.
1960 var pensionsåldern 65 år. Sedan dess
har livslängden ökat med 4 år. Pensionsåldern
bör nu vara 69 år.

Pensionärsorganisationerna måste bli
mer kritiska – och kunnigare!
SPF-Nackaringen motionerade häromåret för ett
”ETT SMALARE OCH VASSARE SPF”
Det skulle behövas. De äldre har missgynnats på så många sätt:
• ATP-fonderna plundrades på 258 miljarder. Bromsen slog
därför till 2010.
• 1,6%-avdraget för pensionärer födda 1937 och tidigare kan
ifrågasättas – genomsnittspensionär förlorar 1 825 kr/mån
• Bromsreglerna gör att enbart de som är pensionärer får

bekosta underskotten i pensionssystemet. Skapar klyftor
mellan löner och pensioner – liksom jobbskatteavdraget.
• S-regeringen gav de arbetande en skattesubvention

motsvarande vad kostnaden är för deras pensionsavgifter.
Pensionärerna fick inget. Den förmånen motsvarar vad
jobbskatteavdraget ger.
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Det är viktigt att tanken om

ett smalare och vassare SPF
följs upp av kommande aktiva

SPF-are här i
SPF-Nackaringen

Tack !
Se hemsidan – www.aldreomsorgenipolitiken.se
för mer information
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