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Likhet inför lagen i ett rättvist samhälle?

Helsingborg 2011-07-27

Regeringens arbetslinje gäller uppenbarligen bara vissa och i synnerhet inte riksdagsledamöter. Av 122 före
detta riksdagsledamöter fick 77 pengar enligt den så kallade inkomstgarantin. 2010 försörjs de fortfarande av
riksdagen, det vill säga skattebetalarna. I gruppen finns bland annat socionomer, lärare, civilekonom, tandläkare
och advokat.
Över fem miljoner kronor/månad betalades ut till dessa före detta riksdagsledamöter. Många av dem är
välutbildade och nu är försörjda av skattemedel skulle med lätthet komma in på arbetsmarknaden och försörja
sig med vanligt hederligt arbete men de föredrar att låta sig försörjas av staten. Inkomstgarantin kan betalas ut i
15 år eller fram till ålderspensionen. Lagen om inkomstgaranti säger också att det inte är avsett som en
varaktig försörjning. Hur många miljoner kommer det att kosta skattebetalarna tills den här dårskapen tas bort.
Riksdagsledamöternas löner har sedan 1998 höjts från 30 300 till 56 000 kronor i månaden vilket innebär en
höjning med 25 700 kronor på de senast elva åren.
Noteras kan också att en vanlig löntagare, arbetslös eller pensionär som har bostadstillägg som får en mindre
inkomstförstärkning, får en påverkan av bostadstillägget som alltså sjunker i takt med högre pension eller
inkomst. När man då ser hur före detta riksdagspolitiker kan få inkomstgaranti från riksdagen i många år
och även kan ha sidoinkomster som inte samordnas med deras inkomstgaranti då ser man det orättvisa
med det som sker i samhället i dag och som har skett i många år redan.
Det ställs högre krav på dem som ansöker om socialbidrag än de avgående politiker som får inkomstgaranti
eller statsrådspension.
Samtliga V-ledamöter som slutade efter valet i höstas och 86 % av MP:s tidigare ledamöter. 52 % av
arbetslinjens främsta förespråkare Moderaterna försörjs av inkomstgarantin.
Alice Åström (V) 51 år, slutade som riksdagsledamot efter valet. Hennes inkomstgaranti: 50 263 kronor,
Berit Andnor (S) 56 år, fick nästan 60 000 kronor/månad, Lennart Nilsson (s) 41 115 kronor, Helena frisk (s) 40
960 kronor,
Aftonbladet 2004-03-02: Bedrägeridömd riksdagsman och tillika miljonär och höginkomsttagare kvitterar ut
14 000 kronor/månaden. Inkomstgarantin påverkas inte av kapitalinkomster eller förmögenhet enligt de regler
som riksdagen har fastställt. Noteras kan att riksdagsmannen falskeligen har uppgett att han tjänar 36 000kronor i
månaden. För att få full inkomstgaranti får ledamoten inte tjäna mer än 37 900 kronor i månaden. En titt i
taxeringskalendern visar att han är välbeställd. Taxeringsåret 2002 tjänade han 842 000 kronor och hade inkomst
av kapital på över 660 000 kronor. Samma år deklarerade han dessutom för en förmögenhet på 1,7 miljoner.
När han tjänar över 800 000 och samtidigt uppger för riksdagen att han bara tjänar 36 000 är det i högsta grad
bedrägeri. Om en vanlig löntagare hade fuskat med skatten eller för att tillskansa sig bidrag som inte är berättigat
hade man från samhällets sida straffat vederbörande. Men, när det gäller en före detta riksdagsman finns det
utrymme för att gå mycket långt utan att ta ansvar för sina handlingar.
Ulrika Messing, vd och pensionär: Ulrika Messing plockar ut 38 952 kronor i inkomstgaranti. Den förra
ministern får nästan 39 000 kronor i månaden – och en heltidslön som vd. Dessutom säger hon så här: Det är en
plikt och en integritetsfråga att ha en egen försörjning så länge man är arbetsför och har hälsan. Några månader
senare har hon både jobb och pension. Ulrika Messing uppger i sin ansökan till Statens Pensionsverk, SPV, sagt
att hon kommer att tjäna 35 000 i Månaden. Messing arbetar i dag som vd för det nystartade inredningsföretaget
Porthouse Interior som ingår i sambon Torsten Janssons miljardkoncern.
Hur sniken får man vara när man utnyttjar systemet för att få dessa pengar. Messing är vd och ingår i en
miljardkoncern och där hennes försörjning är tryggad utan inkomstgaranti från riksdagen.
Perssons konsultpengar granskas 2007-09-27: trots flera konsultuppdrag har förre statsministern Göran
Persson fått ut fullt avgångsvederlag hela sommaren. Persson fick 121 000 kronor i månaden under ett års tid.
Sedan får Persson en statsrådspension på 55 700 kronor i månaden. Dessa summor ska jämkas om det före detta
statsrådet har inkomster från annat håll. Men det finns sätt att kringgå den jämkningen – genom att bilda ett
bolag och inte ta ut pengarna som lön. – jag har ingen inkomst av tjänst, jag har en näringsverksamhet där jag
arbetar som konsult, säger Göran Persson till DN. Sedan augusti arbetar Persson för – pr-byrån JKL. Förra
veckan talade han på en kvinnokonferens i Norge och i somras framträdde han på ett seminarium i Almedalen.

Sidan 2 av 4
Ersättningarna (c:a 100 000 kronor per framträdande) Göran Persson får behålla sin fulla statsrådspension trots
de inkomster han fått på sin konsultverksamhet. När nu reglerna har setts över kommer man fram till att han
även får behålla hela sitt avgångsvederlag på 121 000 kronor. För de nya reglerna gäller bara aktiebolag och
inte enskild firma som i Göran Perssons fall. 2010, hade Göran Persson en inkomst på 2,8 miljoner kronor.
Expressen 2006-03-14: enligt affärsvärlden beräkningar: Anitra Steen före detta vd för systembolaget: enligt
beräkningar kan systembolagets vd kvittera ut 35 miljoner i pension vid 60 års ålder och en pension på drygt
100 000 kronor per månad och 5,5 miljoner per år. Inte illa efter tio års anställning att få den pensionen. De som
har arbetat och slitit ett helt liv sedan se var unga och nu är pensionärer har nog svårt för att hålla sig för
skratt. Det är de svenska skattebetalarna som står för notan. Dessutom är hennes pension indexerad, det vill säga
det räknas upp med inflationen. Sedan början av 2001 och framtill till i dag har konsumentprisindex KPI, stigit
med sju %. Räknat på en ökning på totalt 10 % från 2001 till 2009 kommer den pensionsmedförande lönen ha
stigit till drygt 1,8 miljoner. Det betyder att Anitra Steen får ut 1,3 miljoner om året eller totalt 28 miljoner om
hon når medellivslängden 82 år. Totalkostnaden för Anitra Steens lön, förmåner och pensionspremier under vdtiden samt pensionsbetalningar livet ut hamnar på minst 55 miljoner kronor. Ändå är inte de sociala avgifterna
inräknade.
Gudrun Schyman, 60 år fick 2008, 18 473 kronor i månaden i inkomstgaranti. Gudrun Schyman har många
bollar i luften. Hon har haft ett eget tv-program i TV-8 och jobbar även som konsult för Ideal Kommunikation.Jag arbetar som frilans, med bland annat föreläsningar. Gudrun Schyman kan ha sina sidoinkomster utan att
hennes inkomstgaranti påverkas.
Den sparkade diskrimineringsombudsmannen (DO) Katri Linna behåller sin lön på 98 000 i månaden.
Bo Bylund som var generaldirektör för arbetsförmedlingen och fick sparken har nu utredningsarbete på
arbetsmarknadsdepartementet, och för det får han 124 000 kronor i månaden.
Det finns reträttplatser för sparkade myndighetschefer och tjänstemän inom den statliga förvaltningen.
Det är rimligt att statliga chefer får avgångsvederlag eller liknande under en period, men inte hur länge som
helst. Exempelvis kan en myndighetschef, tjänsteman inom statsförvaltningen eller en före detta riksdagsman få
försörjning fram till den dagen pensionsåldern infaller. Det kan i många fall röra sig om många år och åtskilliga
miljoner som vi skattebetalare får bidra med.
De här människorna skulle som alla andra i samhället ställa sig till arbetsmarknadens förfogande. Arbetslinjen
som moderaterna har gått in så hårt med, varför gäller den inte alla?
Före detta riksdagsledamot: -man är dum om man går ut och jobbar.
För arbetslösa blir reglerna allt strängare. Arbetssökande ska söka jobb som arbetsförmedlingen anvisar och de
arbetssökande ska stå till arbetsmarknadens förfogande. Arbetssökande måste vara beredda att söka jobb i hela
landet från dag ett. Men för före detta riksdagsledamöter ser reglerna helt annorlunda ut. De kan lyfta
tiotusentals kronor i månaden i så kallad ”inkomstgaranti” –utan krav på någon som helst motprestation.
Thomas Pålsson Arbetarbladet: Politiker som i sitt uppdrag talar om solidaritet och rättvis fördelning tappar
sina principer där ideologin blir underordnad karriären och arvodet, ödmjukheten får ge plats för arrogans och
maktfullkomlighet. Till slut finns det bara girigheten kvar som de försöker dölja med sin skenhelighet.
Ett norskt exempel som Sverige borde ta efter: Tidigare hade också Norge inkomstgaranti som kunde fås i
många år. Numera får man en månadslön efter avslutat uppdrag i riksdagen och kan ansöka om ytterligare två
månader. Sedan är det bara att stå till arbetsmarknadens förfogande eller trygga sin försörjning på annat sätt. I
förra norska valet slutade nästan 40 stortingsledamöter ¼ av ledamöterna. Två år senare så har alla jobb eller
annan försörjning. Ingen går på inkomstgaranti. Även i Norge är det arbetslinjen som gäller, även för politiker
Kvällsposten 2011—08-04: Politiker får miljoner efter jobbet: fem toppolitiker lämnar Region Skåne. Men
sedan får de först full lön i sex månader och garanteras därefter rejäla pensioner.
Ingrid Lennerwald (S) i Eslöv som varit regionråd i 12 år garanteras 38 000 kronor i månaden i tre år. Hon har
alltså tre år kvar till sin ålderspension.
Rolf Tufvesson (KD) i Helsingborg har varit regionråd i åtta år. Han garanteras cirka 26 000 kronor i månaden i
15 år.
Uno Aldegren (S) i Helsingborg fyllde 65 år i ma j och får en ålderspension på cirka 44 000 kronor, varav
Region Skåne står för cirka hälften av summan. Andra hälften är vanlig ålderspension. Men först får alla fem
full lön i sex månader, ett så kallat omställningsvederlag. Jerker Swanstein får nästan en halv miljon kronor.
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Fyra av regionråden har fyllt 50 år men har många år kvar till pensionen. De får därför visstidspension från
Region Skåne, ju fler år som regionråd, desto mer pengar och högre arvode (pension) detta fram till sin
ålderspension som betalas av våra skattepengar.
Den politiska klassen ska naturligtvis inte bestämma eller påverka sina egna löner. Men så märkligt fungerar
det. I närmare 40 av landets kommuner höjs lönerna för kommunalråden med 10%.
Kvällsposten 2011-08-04: Kommunalrådet Gripestam (M) Täby kommun, förhandlade med andra politiker
om sina löner och där Gripestams lön att hamna på summan, 72 800 kr per månad.
Den politiska adeln kan leva gott även i små kommuner. Centerns avgående kommunalråd Eva Nypelius är 47 år
och har varit heltidspolitiker under 12 år. Därmed kan hon lyfta 35 000 kronor i månaden under 18 år fram till
sin pension. Sådant är klassamhället: den politiska klassen åker gräddfil utanför arbetslinjen. På flera
ställen är lönelyften större än så. I Strömstad och Gagnef är ökningen 28% och i Lund 24%. Flertalet pensionärer
har nu i två omgångar fått se sina inkomster minska. Sammantaget varslade de svenska kommunerna 2000
anställda 2010 och det är uppenbarligen något man har glömt bort när det handlar om löner för kommunernas
högsta politiker.
Aftonbladet 2003-06-24: Stockholms stad och landstingspolitiker med livstidspension:
Ralf Lédel, 62 år, (m). pension: 46 063 kronor i månaden.
Andres Käärik, 49, (fp). Pension: 41 321 kronor i månaden, dessutom har Käärik 228 300 kronor i årsarvode för
diverse styrelse- och fullmäktigeuppdrag inom landstinget. Utöver detta har han också arvode från Folkpartiet på
6 500 kronor i månaden. Total inkomst 66845 kronor i månaden. Avdrag för andra inkomster: Nej.
Elwe Nilsson, 60 år (m) Pension: 42 982 kronor i månaden. Söker jobb: Nej.
Carl Cederschiöld, 58 år, (m). Pension: 46 317 kronor i månaden. Han har också ett avtal som innebär att han får
hela sin pension livet ut, oavsett vilka andra pengar han tjänar. Ska göra i sommar: vara ledig, spela golf. Söker
jobb: Nej
Stella Fare, 44 år, (sp). Pension: 34 309 kronor i månaden. Avdrag för andra inkomster: Nej.
Olivia Wigsell, 39 år, (s). Pension: 21 214 kronor i månaden.
Birgitta Rydell, 43 år, (fp). Pension: 32 135 kronor i månaden.
Alf T Samuelsson, 54 år, (kd). Pension: 41 958 i månaden. Gör i dag: sjukpensionär.
Den här listan kan säkert jämföras med andra kommuner i landet och få en fingervisning om hur det är
ställt i landet som helhet.
Att inte vara 40 år fyllda och kunna pensionera sig med skattemedel är en skandal utan like. I dag lever
många på skattebetalarnas bekostnad och behöver i många fall inte bekymra sig för morgondagen eftersom de
har en garanterad livstidspension. Dessutom behöver de aldrig stå till arbetsmarknadens förfogande även om de
skulle kunna göra det.
Sveriges EU-kommissionär Margot Wallström fick 21 miljoner i pension när hon slutade som EUkommissionär: först fick hon en fallskärm på fem miljoner och sedan 1,2 miljoner kronor i pension från och med
65 års ålder. Det gjorde hennes pension till en av de högsta bland kommissionärerna. Totalt fick EU:s
skattebetalare betala hundratals miljoner kronor i avgångsvederlag och pensioner till kommissionens ledamöter
när de avgick. Margot Wallström tjänade 240 000 kronor i månaden eller nästan 2,9 miljoner kronor om året.
Utöver det fick hon bidrag på 55 000 kronor i månaden för att täcka ökade kostnader i samband med
utlandsvistelsen.
EU är och förblir en mjölkko för skrupelfria politiker på bekostnad av bland andra svenska
skattebetalare.
PRO: sedan 2006 har fyra steg av jobbskatteavdrag genomförts. Sammanlagt har skatten för löntagare sänkts
med drygt 70 miljarder kronor. Pensionärer och andra som saknar arbetsinkomster har inte fått ta del av
skattesänkningen. Det innebär att en pensionär betalar omkring 700 kronor mer i månaden vid jämförbara
inkomster och att de har en nettobehållning som är nio % mindre än den som arbetar. De två första åren var
regeringen noga med att skattesänkningen skulle vara finansierad, men vid de två senaste stegen i
jobbskatteavdraget har regeringen inte finansierat skattesänkningarna alls.
Under perioden 1999-2001, stal Socialdemokraterna med Göran Persson i spetsen 258 miljarder ur
pensionsfonderna och la in i statskassan. Expressen: 2005 fortsatte man att mjölka ur ytterligare 96 miljarder ur
pensionsfonderna. Då behöver man inte var särskilt intelligent för att förstå att det här kommer att drabba
pensionärerna för all framtid. Det går aldrig att ersätta pensionärerna med dessa enorma belopp varken nu eller i

Sidan 4 av 4
framtiden. Detta kommer att generera många fattigpensionärer i en nära framtid. Detta stora underskott i
pensionerna drabbar ju bara dem som verkligen behöver en förstärkning av sin ekonomi.

Några exempel på hur andra länders pensionärer beskattas i förhållande till löntagare. I andra länder betalar
en pensionär mindre skatt än en löntagare vid jämförbar inkomst. Några exempel visas här:
Sverige: 9% högre, Australien: 10 % lägre, Danmark: 7 % lägre, Finland: 1 % lägre, frankrike: 13 % lägre,
Nederländerna: 15 % lägre, Norge: 6 % lägre, Tyskland: 18 % lägre”.
Nu har man kommit överens i regeringen om att höja frikortsgränsen inom vården rejält. En 22 % ökning ska
det bli och som träder i kraft från den 1 januari 2012. Detta är nödvändigt eftersom man har sänkt skatten mest
för de välbärgade (jobbskatteavdrag). Politikerna har sitt på det torra. Statens förmånsavtal ger nämligen
samtliga riksdagspolitiker rätt till fri medicin och sjukvård mot uppvisande av kvitto. Under 1998
utnyttjade de 349 ledamöterna medicin och sjukvård för sammanlagt 99 935 kronor. Men då ställer jag mig
frågan varför kan inte en riksdagspolitiker med den nya lönen på 56 000 i månaden betala sina kostnader för
medicin och sjukvård?
Gratis för fler än riksdagsmän: Statstjänstemannaförbundets 90 000 medlemmar har ett förmånsavtal som ger
dem gratis medicin och sjukvård. Bland annat Socialdepartementet, med 200 anställda har använt fri medicin och
sjukvård för 18 000 kronor de fyra första månaderna under 1999.
Riksdagens politiker förbereder just nu förslaget på höjda pensioner för politikerna. Med det nya förslaget
skulle riksdagsmannen Lindblad 38 år, öka sin pension från 7 500 till 24 500 i månaden, när han fyller 65 år,
beräknat på att han slutar i riksdagen efter nästa val. Detta utöver den pension han får från övriga jobb. Detta
skulle medföra att kommun och landstingspolitiker kommer att kräva höjningar där också. Så, sammanlagt kan
det bli tal om många miljoner i merkostnader som vi skattebetalare får stå för.
I Sverige plockar den ekonomiska och politiska eliten av pensionärerna deras skyddande pensionsfonder,
medan de själva sitter väl skyddade med oantastliga pensioner betalda av skattebetalarna direkt ur budgeten.
Jag är fundersam över varför arbetstagare skall jobba längre och skjuta fram sin pension. Varför ska vi jobba
längre när vi har tusentals arbetslösa invandrare som inte kan få ett jobb.
Slutsummeringen av den här artikeln blir sålunda: politikerna, om det är kommun, landsting eller riksdag ger
de sig själv ekonomiska fördelar som vi skattebetalare får bidra med antingen vi vill eller ej. De höjer sina löner,
de får fri sjukvård och läkarvård. De behöver inte stå till arbetsmarknadens förfogande när de blir arbetslösa för
då har de ändå sin ekonomi tryggad genom fallskärmsavtal som ger dem avgångsvederlag det första året med full
lön och sedan kommer inkomstgarantin som i många fall ger dem tiotusentals kronor per månad fram till deras
pension. Många kan till och med ha sidoinkomster som inte berör deras inkomstgaranti.
En arbetslös arbetare måste stå till arbetsmarknadens förfogande från första dagen. Om man blir
utförsäkrad måste man till varje pris få någon form av inkomst eller att Socialbidrag täcker upp. Oavsett i vilken
situation man befinner sig i har man räkningar att betala. Hyra, mat, el, telefon och mat är kostnader som inte
betalar sig själv. Det som är mest bedrövande är att de mycket svårt sjuka människorna som skall tvingas tillbaka
till arbetslivet. Svårt cancersjuka som knappt kan klara sin vardag som mister sin sjukpeng och får låna sig fram
för att inte tvingas ut på gatan. Ni politiker som gör det så svårt för så många i samhället och som gör det så
enkelt för er själva. Ni har höga löner, fri läkarvård och medicin, ni kan sjukskriva er närhelst ni behagar och får
ändå inte avdrag på lönen. Ni kan i princip pensionera er när ni vill och uppbära en bra inkomst som gör er
ekonomiskt oberoende. Ni behöver ej heller stå till arbetsmarknadens förfogande. Ni får alltså fritt spendera er
fritid med uppburen lön med skattemedel. Ni politiker dikterar villkoren för hur samhället skall fungera och där
ni själv har skapat fördelar som ni inte delar med oss medborgare. Vi får acceptera hur vidrigt det än må vara.
Är detta ett nytt grekland?

Börje Wigström
Helsingborg

