Stoppa slöseriet med våra pengar av Börje Wigström. Nu har vi fått nog!
Några av de 106 statliga chefer som tjänar mest:
1.
2.
3.
4.
5.

Statsministern tjänar 176 000 /månad.
Trafikverkets chef, Lena Erixon: 175 900 kronor/månad.
Rikspolischefen 170 000 kronor/månad.
Chefen för MSB, Dan Eliasson: 162 000 kronor/månad.
Chefen för Skatteverket, Katrin Westling: 161 000 kronor/månad.

Generaldirektörer och chefer 106 personer och många av dem tjänar långt över 100 000 kronor /månad.
Fondchefer tjänar mer än dubbelt så mycket som Statsministern.
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Kristin Magnusson, vd Första AP-fonden: 354 000 kronor/månad. Pensionsavsättning: 2436 000 kronor/år
Eva Halvarsson, vd Andra AP-fonden: 356 151 kronor/månaden. Pensionsavsättning: 1 484 000 kronor/år
Kerstin Hessius, vd Tredje AP-fonden: 393 000 kronor/månad. Pensionsavsättning: 2 181 000 kronor/år.
Niklas Ekvall, vd Fjärde AP-fonden: 396 000 kronor/månad. Pensionsavsättning: 2 200 000 kronor/år.
Katarina Staaf, vd Sjätte AP-fonden: 270 300 kronor/månad. Pensionsavsättning: 900 000 kronor/år.
Richard Gröttheim, vd sjunde AP-fonden: 327 000 kronor/månad. Pensionsavsättning: 1 025 000 kronor/år.
Kapitalförvaltningschef, Mikael Angberg, 1:a AP-fonden: 236 000 kronor/månad och en pensionsavsättning 800
000 kr/år.
Aktiechef, Per Collins, Fjärde AP-fonden: 238 000 kronor/månad. plus pensionsavsättning med 30 procent av
lönen.
Analyschefen, Markus Blomberg, 4:e AP-fonden: 237 000 kronor/månad. Pensionsavsättning 30 procent av lönen.

Det finns aktie, fond och analyschefer i alla AP-fonderna som är mellanchefer som avlönas med flera hundra tusen kronor
/månad plus pensionsavsättningar på 30 procent av lönen plus bonusar.
Villkoren för anställda i AP-fonderna ger lägst snittlön i andra AP-fonden med 77 666 kronor/månad. Medan de anställda i
1:a AP-fonden har bäst betalt med en lön på 95 062 kronor/månad till detta kommer pensionsavsättningar på 30 procent av
lönen och eventuell bonus. Alla anställda i AP-fonderna har mycket bra betalt.
Även när fonderna går back plockar fondbolagen ut sina höga löner. Förvaltningsavgifterna är ofta mycket höga.
Hösten 2016 åkte 10 toppar på första AP-fonden till Kina och Hongkong, och bodde på femstjärnigt hotell med takpool och
solterrass avslöjar Dagens Industri. Kostnaden för skattebetalarna eller var det pensionsfonderna som fick betala kostnaden
på totalt 433 890 kronor.
Tredje september 2016 åkte nio toppar från Helsingfors till till Peking med Finnair. Ytterligare en styrelseledamot anslöt
från San Francisco, en biljett som kostade 31 054 kronor. Tidningen har tidigare avslöjat att styrelsen åkte på en lyxresa till
Indien som kostade 44 600 kronor per person. Det hölls samtidigt inte igen och var ett stort slöseri under dessa resor.
Ytterligare en resa företogs av !:a AP-fondens anställda till ett konferenshotell i Frankrike som kostade 500 000 kronor.
Den guldkant som de här fondförvaltarna ger sig själva och sina anställda (60 anställda i fondbolagen) är mycket
anmärkningsvärd. Medan många pensionärer får vända på slantarna för att få det att gå ihop rent ekonomiskt har
lycksökarna som förvaltar våra pensioner löner som många kan drömma om.
Staten borde sätta ett tak för hur lönebilden skall se ut för hur stora uttag man kan ta ut från våra pensioner när en vd kan
tjäna nästan en halv miljon per månad för att förvalta våra pensionskapital. Svenska pensionärer löper större risk för
fattigdom. Antalet fattigpensionärer som är i behov av äldreförsörjningsstöd ökar.
Enligt regeringen utvecklas Sverige mycket svagt. Prognosen just nu : pension på 12 000 kronor/månad minskas med 180
kronor/månad. Prognos för premiepensionen är en minskning med åtta procent som gäller från 2021. Att vara pensionär i
dag är en välsignelse eller förbannelse.
Vi skall ställa upp för ett Sverige präglat av möjligheter för alla. I Sverige har det demokratiska systemet inte tagit folkviljan
till sig.
Låt inte våra pensioner vara i händerna på dem som så hänsynslöst tar hand om det som är våra surt förvärvade kapital som
skall ge oss en ekonomisk trygghet på vår ålderdom. Med tanke på de låga pensioner som många pensionärer har i dag och
att det är så lätt att berika sig på våra pensionspengar. Staten måste ingripa och stoppa den girighet som förekommer i APfonderna.
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