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Riksdagshuset
Sverige har högst antal
riksdagsledamöter per invånare i hela
världen. Systemet kostar väldigt
mycket pengar.
Den så kallade Lindbergkommissionen
lämnade för några år sedan ett förslag
till regeringen där man föreslog att
antalet riksdagsledamöter skulle
reduceras kraftigt.
Förslaget vann dock inget som helst
stöd bland de politiska partierna i
Riksdagen och kom sedan att tystas
ned och försvann helt från den politiska
dagordningen. Anledningen är enkel: inga riksdagsledamöter vill stödja ett förslag som tar bort deras
eget levebröd, deras eget jobb, sociala ställning och lön.
Det är dock väldigt tveksamt om Sverige, ett land med 9 miljoner invånare, behöver 349
riksdagsledamöter, när t ex USA, ett land med ca 300 miljoner invånare, klarar sig med 535 medlemmar
i sin kongress (435 i Representanthuset och 100 i Senaten).
Millt sagt-Jan Mild: mars, 24, 2010. Antal riksdagsledamöter:
1. Sverige 349, 2. Schweiz 246, 3. Österrike 245, 4 Nederländerna 225, 5. Belgien 221, 6 Finland 200,
7. Danmark 179, 8 Norge 169.

Mötesplats i riksdagen
Tror det är få som har undgått att Sverige har ett av
Europas största parlament. Finns det några fördelar
med att ha en, sett till befolkningsmängden,
överdimensionerad riksdag? Vad är en rimlig storlek på
ett parlament i ett land av Sveriges storlek?
År 1991 hade riksdagsledamöter ett årsarvode på
295 000 kr. För att i dag ha 696 000 (58 000 per månad)
som i år skall ökas till 61 000, som blir en årslön på
732 000 kr per år. Nu höjs riksdagslönerna trots att
kassakistan är tom. Var inte ”lådan tom” på pengar
enligt den nya finansministern Magdalena Andersson? Tydligen inte eftersom varje
riksdagsledamot från och med november i år kommer att få 61 000 kronor i månaden.

Här är förmånerna för riksdagens ledamöter
Expressen 18 juli 2016
” Vill du bo i en lägenhet i Gamla stan helt utan kostnad, ta ledigt två och en halv månad på
sommaren och slippa trängselskatten?
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Kräver du att din arbetsgivare ger dig ett guldkort på SJ och låter dig åka på tjänsteresor vart du vill i
världen?
Har du lönekrav på 58 000 kronor i månaden, vill ha betalt även när du är sjuk och tar inga jobb utan
en generös fallskärm?
Då är detta jobbet perfekt för dig om du är riksdagsledamot.
Expressens politiske reporter Karl-Johan Karlsson har detaljgranskat våra folkvaldas ekonomiska
villkor - och hittat en flod av förmåner som de flesta bara kan drömma om.
Expressen har granskat alla förmåner som ledamöterna har, många av dem långt mer generösa än
vad en vanlig löntagare är van vid. Och till skillnad från andra yrken har ledamöterna i vissa fall
beslutat om sina egna förmåner.
Ett av de mest tydliga exemplen är trängselskatten. När en sjuksköterska från Farsta vid 07-tiden
tar bilen in till Södersjukhuset, eller när ett butiksbiträde åker bil hem till Enskede vid 18-tiden efter en
arbetsdag i Stockholms innerstad - då betalar båda trängselskatt.
Men en riksdagsledamot som samtidigt åker bil till jobbet betalar ingen trängselskatt. När riksdagen
i juni 2007 röstade ja till trängselskatt i Stockholm, så fick lagen inte samma effekt för dem som
tryckte på knapparna i kammaren som för väljarna utanför riksdagshuset. En ledamots bostad,
oavsett om det är en övernattningslägenhet i Stockholm eller bostaden på hemorten, räknas som
"tjänsteställe". Alla resor mellan riksdagen och bostaden, eller mellan den egna bostaden och
övernattningslägenheten, blir därmed tjänsteresor. En tjänsteresa bekostas helt av riksdagen, som
även betalar eventuell trängselskatt.
Många ledamöter bor dock väldigt nära riksdagen och behöver inte ta bilen. Anledningen är en
annan förmån.
Det handlar om övernattningslägenheterna. Bor man mer än fem mil från riksdagen har man rätt
till en övernattningslägenhet. 255 av riksdagens 349 ledamöter utnyttjar den möjligheten.
Riksdagens lägenheter ligger på attraktiva adresser, där det normalt sett är väldigt svårt att få ett
hyreskontrakt.
De flesta riksdagslägenheterna ligger i Gamla stan. Här kostar en etta på 40 kvadratmeter i
genomsnitt 5 200 kronor i månaden att hyra, enligt siffror från Hyresgästföreningen.
Lägenheterna har normalt en yta på mellan 25 och 50 kvadratmeter. Den minsta är 15 kvadratmeter men där bor ingen - medan den största ligger på 90 kvadrat. Med ett snittpris på 70 000 kronor per
kvadratmeter i Gamla stan skulle den sistnämnda lägenheten kosta över sex miljoner att köpa, enligt
siffror från SBAB.
Men det här är inget som politikerna i riksdagshuset behöver fundera på. Övernattningslägenheterna
är helt gratis för ledamöterna.
Om ledamoten inte vill bo i någon av riksdagens lägenheter kan han eller hon skaffa sig en egen
och få hyran betald, dock max 8 000 kronor i månaden.
Den så kallade inkomstgarantin ger de lagstiftande politikerna en mjuklandning efter att de lämnat
riksdagen. Har man suttit tre år i följd får man 80 procent av sitt arvode i ett års tid. Det innebär att en
ledamot får minst 46 640 kronor i månaden under ett år - utan motkrav på att söka jobb eller ens
anmäla sig till arbetsförmedlingen.
Minst 46 640 kronor i månaden under ett år - utan motkrav på att söka jobb eller ens anmäla sig till
arbetsförmedlingen. Som längst kan man få pengar från inkomstgarantin i 15 år. Detta gäller också
myndighetschefer och tjänstemän inom statsförvaltningen. Vissa kommuner och landsting kan ha
högre utbetalningar (inkomstgaranti) än de som görs till Riksdagsmännen i riksdagen.
Efter kritik utreds nu inkomstgarantin. Enligt en promemoria från utredningen är en skärpning på väg
att föreslås, där man får 85 procent av arvodet i högst två år - vilket villkoras med att ledamoten söker
jobb. Förra året slog kostnaderna för inkomstgarantin rekord. Då betalade skattebetalarna över 63
miljoner kronor till före detta riksdagsledamöter. I november var de 80 stycken som tog emot pengar
från garantin- Det där måste begränsas kraftigt. Ett fåtal före detta heltidspolitiker som lever på
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ganska goda villkor utan att jobba, de förstör förtroendet för alla politiker, säger MP:s partisekreterare
Anders Wallner.
Vissa ser helst att inkomstgarantin slopas och ledamöterna i stället går samman och bildar en
egen a-kassa, så att de själva får finansiera sin ersättning efter att de slutat i riksdagen”.
Börje Wigströms kommentar:” Ett norskt exempel som Sverige borde ta efter: Tidigare hade också
Norge inkomstgaranti som kunde utnyttjas i många år. Numera tar får man en månadslön efter
avslutat uppdrag i Stortinget och kan efter det ansöka om ytterligare två månader. Sedan är det bara
att stå till arbetsmarknadens förfogande eller trygga sin försörjning på annat sätt. I ett tidigare val blev
40 stortingsledamöter av med sina platser i Stortinget och fick på så vis skaffa sig annan försörjning.
Två år senare har alla dessa före detta stortingsledamöter jobb eller annan försörjning. Även i Norge
är det arbetslinjen som gäller även för politiker.
Göran Perssons konsultpengar: Trots flera konsultuppdrag har förre statsministern
fått ut fullt avgångsvederlag. Persson fick 121 000 i månaden under ett års tid. Sedan
får Persson en statsrådspension på 55 700 kronor i månaden. Dessa summor skall
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. Ersättningarna (c:a 100 000kronor per framträdande) 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.
Fredrik Reinfeldt lyfter fullt avgångsvederlag på 156 000 kronor i månaden trots
miljonintäkter i sitt företag. Liknande tillvägagångssätt görs här som Göran Persson har
gjort tidigare.
Man stiftar nya lagar och regler som gynnar dem som får ekonomiska fördelar av det.
Det här är en form av vänskapskorruption när man förhandlar och stöper om lagar och
förordningar som gynnar dem som sitter i maktens boningar”.
Expressen 18 juli 2016: ”När ledamöterna åker till Stockholm efter helgen tar de ofta tåget Men de
kliver inte på samma vagn som de flesta andra tågresenärerna. Riksdagen ger nämligen ledamöterna
det finaste årskortet som SJ har att erbjuda, ett så kallat guldkort, vilket gör att politikerna kan resa
obegränsat i första klass med trerätters middag och gå före köerna i SJ:s resebutiker runtom i landet.
Varje sådant kort kostar skattebetalarna 71 000 kronor per år.
Om riksdagspolitikerna har långt hem kan de i stället välja flyget och får då ett destinationskort på
SAS. Ledamöterna har också möjlighet att åka taxi. Expressen har undersökt hur
mycket taxi de åker. Det handlar om många tusenlappar per ledamot och år. Ett
exempel är centerpartisten Fredrick Federley, som i fjol åkte taxi 198 gånger, mer än
varannan dag i snitt, till en total kostnad av 42 738 kronor.
Samtidigt ska nämnas att taxiresorna i flera fall, bland annat i fallet Federley, handlar
om att skydda våra politiker. Vissa ledamöter uppmanas av säkerhetsskäl att ta taxi.
Riksdagsledamöterna reser också utomlands, vilket kostar miljonbelopp varje år. Dels
har varje ledamot en pott för utlandsresor på 50 000 kronor per mandatperiod. Hur
många resor och vart ledamoten ska resa bestämmer politikern själv. Utöver det reser ledamöterna
utomlands i tjänsten med sina utskott. För denna mandatperiod har utskotten fått en resebudget på
över 20 miljoner kronor
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Dagens Nyheter har tagit fram fjolårets reseräkning för Rossana Dinamarca.
Taxiresorna gick på 42 457 kronor. Flyg mellan Trollhättan och Stockholm kostade
178 222 kronor. Ursäkten för hennes dyra transportkostnader är följande: Jag har två
små barn i Trollhättan, säger hon. Jag är borta ganska mycket. Nu kan jag träffa dem
på fredag kväll och äta frukost och se på Bolibompa på måndag morgon”.
Expressen: ”Notan för Sonidssons flyg och taxi: 17 000 i månaden. Men övervägande delen av
resekostnaden på nära en halvmiljon beror på flygresor för 317 000 kronor.
Men det är inte alltid som ledamöterna är friska nog att ta sig utomlands - eller ens till riksdagen.
Precis som alla andra blir de i bland sjuka. Och precis som alla andra ska de då sjukskriva sig.
Men det är mer komplicerat än så. En riksdagsledamot är alltid i tjänst och ska därför alltid sjukskriva
sig vid sjukdom, även om politikern blir sjuk på en helgdag.
Men många ledamöter sjukskriver sig inte - trots att de är sjuka. TV3:s "Insider" avslöjade 2008 att
ledamöter bloggar om att de ställt in möten för att de är sjuka, utan att sjukskriva sig. Försvaret de
flesta hade var att de jobbade ändå, fast hemifrån.
Flera ledamöter som granskades hade aldrig sjukskrivit sig, trots att de suttit i riksdagen i många år.
Genom att inte sjukskriva sig när de är sjuka och på så sätt slippa karensdagen sparar ledamöterna
nästan 2 000 kronor.
Och ledamöterna stannar fortfarande hemma utan att sjukskriva sig. När Expressen pratar med
Johan Hedin berättar han hur han gjort precis så - utan att inse att han då bröt mot reglerna.
Riksdagen stänger för sommaren i slutet av juni och öppnar inte igen förrän i mitten av september.
Det är alltså två och en halv månad då arbetet i riksdagshuset i stort sett upphör.
Folkpartisten Fredrik Malm menar att det finns ledamöter som inte gör många knop under den här
långa perioden. Det finns också de som inte gör något alls”. Det är också anmärkningsvärt att så
många ledamöter inte möter upp för sina partier i omröstningar som äger rum i riksdagen.
Skolk är vanligt bland riksdagsledamöterna. Det är ändå högavlönade individer vi pratar om som
genom att de är invalda i riksdagen borde ta det ansvar som krävs av dem.
SD, bäst. Sverigedemokraterna med sina 19 ledamöter har högst närvaro vid omröstningar, med 98
procent. Lägst har Centerpartiet, där mer än var fjärde riksdagsledamot inte infinner sig.
Sämste ledamot är socialdemokraternas förre partiledare Håkan Juholt, som bara närvarat vid var
tredje omröstning.
Partiledaren för Sverigedemokraterna Jimmie Åkesson har högst närvaro av de partiledare som sluter
upp i riksdagen.

Aftonbladet 7 maj 1999: medicinupproret – Fri medicin till Politikerna.
”Höjda kostnader för vanligt folk. Socialutskottet röstade ja till
förslaget om att höja högkostnadsskyddet på mediciner. Själv har
riksdagsmännen fria läkemedel.
Protesterna mot den planerade höjningen fortsätter. Socialutskottet, har
tagit emot tusentals upprörda och ilskna brev. Men det hjälper föga.
Socialdemokraterna, med stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet,
godkände höjningsförslaget som gick till omröstning i riksdagen.
Politikerna själva har sitt på det torra. Statens förmånsavtal ger nämligen
samtliga riksdagspolitiker rätt till fri medicin mot uppvisande av kvitto.
Under 1998 utnyttjade de 349 ledamöterna medicin och sjukvård för sammanlagt 99 935 kronor. I
dessa förmåner ingår sjukvårdskostnad per år till en kostnad av 8 000 kronor.
”- Börje Wigströms kommentarer: Försvaret för den här kostnadsökningen är att man inte vill
spräcka utgiftstaket. Men, då kunde man tänka sig att våra politiker och makthavare i solidarisk
mening kunde avstått från sina förmåner. Dessutom har högkostnadsskyddet höjts till 11 00 kronor.
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En fattigpensionär vrider och vänder på slantarna för att det skall gå ihop ekonomiskt. Tandvård är
också en stor utgiftspost för en pensionär med låg pension. Även om försäkringskassan betalar en del
av kostnaden återstår det ändå en stor summa för pensionären att betala.
Socialdemokraten Hans Karlsson, tröstar sig med att 430 000 pensionärer med låg eller ingen ATP
får ett tillskott på 509 kronor. Men, då skall det tilläggas att dessa 509 kronor reduceras högst
väsentligt när det kvittas mot bostadstillägget. Dessa fattigpensionärer som tror på ett tillskott blir
grundlurade när det återstår mellan 50-100 kronor av de 509 kronor som det så vackert hette att
pensionärerna skulle få som en bonus i pensionärskuvertet. Det finns pensionärer som fick ett minus
på grund av att hemtjänsttaxan höjdes. Det är hela tiden ett stort bedrägeri när man talar om att det
så vackert heter att pensionen höjs. Man ger med ena handen och tar med den andra”.
SVD-Näringsliv - Frankrike: ”Att flytta till Frankrike som pensionär
passar, med tanke på skatteuttaget, den som har en låg eller medelhög
pension”, konstaterar Göran Andersson på sparsam skatt.
På årsinkomster upp till cirka 90 000 kronor tas ingen skatt ut alls och
på inkomster därutöver upp till 250 000 kronor är skattesatsen 14
procent. För höginkomsttagaren är landet lite sämre eftersom inkomster
som överstiger 675 000 beskattas med skattesatser på över 40 procent.
Dessutom tas både förmögenhetsskatt och arvsskatt ut”.
Portugal: ”Att flytta till Portugal passar den som får en bra tjänstepension från privat sektor”, säger
Göran Andersson. Detta eftersom man i Portugal inte alls beskattar denna typ av inkomster. Allmän
pension och privat pension beskattas med 20 procent. Arvsskatt tas ut med 10 procent i vissa fall,
men landet har ingen förmögenhetsskatt.
Spanien: Ett pensionärsliv i Spanien passar den som får en medelhög pension. Spanien har en
progressiv skatteskala på cirka 25-56 procent. Men, pensionärer har rätt till grundavdrag på upp till
cirka 50 000 kronor. Förmögenhetsskatten har införts och även arv beskattas med förhållandevis
höga skattesatser
Aftonbladet: Pensionerna i Sverige har sänkts tre gånger genom bromsen: 2010, 2011 och 2014.
Skatterna på pension i Frankrike är 13 procent lägre, Nederländerna 15 procent lägre och i Tyskland
18 procent lägre.
Tyska Sociala förmåner för pensionärer i Tyskland: Bohuslänningen 20 juli 2016: Tyskland har 90
miljoner invånare mot Sveriges 10 miljoner invånare. En tysk pensionär betalar 18 procent mindre i
skatt. Läkarbesök och medicin är helt gratis. Glasen till glasögonen är gratis men man får betala
bågen själv. Varje tandlagning är gratis, dock ej kronor och bryggor.
Spansk sjukvård: I dag har mer än 99 % av befolkningen rätt till fri sjukvård. Det finansieras av
skattemedel. Alla offentliga sjukhus har en akutmottagning som är öppen 24 timmar om dygnet. Det
förekommer inga extra patientavgifter för sjukvård inom den offentliga sektorn. I dagsläget är
receptbelagda mediciner helt gratis för pensionärer och arbetslösa.
England: England har ett helstatligt system (NHS) för både sjukhusvård och primärvård. Vården är
gratis för alla. Dessutom är det nästan gratis att åka buss och tunnelbana för pensionärer. Man
beskattas ej heller förrän man kommit upp till en inkomst på 135 000 (grundavdraget) då är skatten
endast 20%.
Holland: Har också sociala förmåner och beskattning som gynnar deras pensionärer.
Frankrike: Behöver du gå till doktorn i Frankrike får du ofta komma samma dag till distriktsläkaren

nära dig. Behöver det tas prover sker det också samma dag med snabbt provsvar. Har du svårt att
ta dig till doktorn har han/hon inget emot ett hembesök. Låga eller inga kostnader. Voila – där har
du receptet för världens bästa sjukvård.
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När det gäller Grekland är det offentliga skyddet i teorin stort, målet är att garantera tillgång till
kostnadsfri sjukvård för alla. Pensionärer garanteras fri sjukvård.
Pensionärer får skatterabatt i andra länder.
Aftonbladet 7 maj !999 är 16 år gammalt men det är ändå så att mycket av det som skrevs då som
är lika aktuellt i dag med reservation för vissa siffror som kan räknas upp.
Börje Wigström” i Europa som värnar om de sämst ställda genom lägre skatt, högre pensioner, Fri
sjukvård och mediciner, subventionerade kostnader vid tandvård. Fattigpensionärerna blir allt fler
medan politiker som inte behöver arbeta för sin försörjning försörjs av staten med skattemedel
(inkomstgarantin).
Den här sammanställningen avser att beskriva politikers sätt att sko sig på skattebetalarnas
bekostnad. De förmåner som ges till politiker bestäms av dem själva genom att man beslutar om det i
riksdagen.
Det finns fattigpensionärer som lever på allmosor som inte ger några större utsvävningar. Om
politikerna var solidariska med sina väljare och inte höjde sina löner kunde det vara ett tecken på att
man visade respekt mot sina väljare.
Det finns skillnader på folk och folk i och med att politikers guldkantade avtal som spikas i
riksdagen. Flyg och taxiresor, fri sjukvård och fria mediciner till politiker med en månadslön på 61 000
(septembers arvodesökning). En fattigpensionär som har röstat fram sina politiker och som sedan
sviks av sina politiker är en skam.
Politikers gräddfiler borde synas och städas upp. Politikerna åtnjuter stora privilegier som väljarna
ser som ett stort svek när man ger sina röster till dem som skall föra deras talan i riksdagen.”
Det mest anmärkningsvärda i dagens ekonomiska politik är att riksdag och regering ger stort
utrymme för riksdagsledamöter att ge sig själva ekonomiska fördelar där de surfar på gräddfiler som
de har komponerat med ett blocköverskridande samarbete i riksdagen.

Börje Wigström
Helsingborg

