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Utgiftsområde 11 Ekonomisk
trygghet vid ålderdom

Sammanfattning
Vänsterpartiet föreslår en stegvis höjning av garantipensionen för att stärka de
fattigaste pensionärernas ekonomi. Vi genomför den första höjningen med
300 kr i månaden från 2009. Vi satsar också på en höjning av ersättningsnivån
av bostadstillägget till 94 % 2009 och 95 % 2011. Vi föreslår därutöver att en
6-procentig uppräkning av pensionen för de tidigare ATP-pensionärer som
fått försämrad pension genom den urholkning som skedde på 1990-talet ska
genomföras och satsar 2,2 miljarder kronor för detta ändamål.

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom enligt uppställning:
Anslag
1:1

Garantipension till ålderspension

1:3

Bostadstillägg till pensionärer
Summa:

Regeringens
förslag (tkr)

Förändring
(tkr)

19 023 000

3 500 000

7 118 000

–400 000
3 100 000

Återställande av tilläggspension för ATPpensionärer
Vi vill återställa beräkningsgrunden för de pensionärer som faktiskt fick en
konkret sänkning av sin pension i och med saneringspolitiken under 19901
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talet. Det skulle innebära en uppräkning av tilläggspensionen för dessa pensionärer med ca 6 %. Detta krav drivs av bland andra Sveriges Pensionärers
dokumentegenskap.
Riksförbund (SPRF). Detta skulle innebära en satsning på att höja tilläggspensionen för de ATP-pensionärer som gick i pension 1990 eller tidigare och
omfattar personer som är födda 1925 eller tidigare. Att höja pensionerna med
6 % för denna grupp skulle innebära en utgiftsökning för ålderspensionssystemet med 2 200 miljoner kronor 2009, 2 000 miljoner kronor 2010 och
1 700 miljoner kronor 2011. Nettokostnaden för offentlig sektor blir 1 300
miljoner kronor 2009 eftersom förslaget innebär ökade skatteinkomster för
kommunerna och minskade kostnader för bostadstillägg.
Okänt namn på

1:1 Garantipension
Den ekonomiska situationen för många äldre är problematisk. Vänsterpartiet
föreslår därför en höjning av garantipensionen som motsvarar 500 kr i månaden. Vi föreslår att höjningen görs stegvis och anvisar medel för en höjning
med 300 kr i månaden 2009, 400 kr 2010 och 500 kr 2011. Det skulle utgöra
en betydande skillnad för de sämst ställda pensionärernas ekonomi. Därmed
föreslår vi en ökning av anslaget med 3 500 miljoner kronor 2009. De följande två åren ökar anslaget med 4 600 miljoner kronor 2010 och
5 600 miljoner kronor 2011.
Detta innebär dock att en minskning kan göras av utgifterna för bostadstilllägg för pensionärer med 300 miljoner kronor 2009.
Förslaget innebär även att kommunernas skatteintäkter ökar med
1 100 miljoner kronor, 1 500 miljoner kronor respektive 1 800 miljoner kronor för de tre åren. Via regleringar inom utgiftsområde 25 återförs de ökade
skatteintäkterna till staten.
Nettokostnaden för satsningen blir alltså 2 100 miljoner kronor 2009, 2 700
miljoner kronor 2010 och 3 300 miljoner kronor 2011.

1:3 Bostadstillägg till pensionärer
Under 2008 får ca 400 000 pensionärer bostadstillägg. För många av dessa
pensionärer med låga inkomster utgör bostadstillägget en stor del av den
disponibla inkomsten. Att höja bostadstillägget är således ett träffsäkert sätt
att förbättra för de sämst ställda pensionärerna. Vänsterpartiet föreslår att
ersättningsnivån i bostadstillägget till pensionärer stegvis ska höjas till 95 %
för att förbättra de sämst ställda pensionärernas ekonomiska villkor. Vi föreslår att en första höjning till 94 % ska genomföras 2009 och anvisar för detta
100 miljoner kronor.
Som en följd av vårt förslag om höjd garantipension och uppräkning för
ATP-pensionärer minskar utgifterna för bostadstillägg till pensionärer med
500 miljoner kronor 2009.
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Stockholm den 6 oktober 2008

dokumentegenskap.
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Marianne Berg (v)
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Hans Linde (v)

Elina Linna (v)
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Kalle Larsson (v)
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