Kommittémotion SD379

Motion till riksdagen
2020/21:3106
av Julia Kronlid m.fl. (SD)

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid
ålderdom

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid
ålderdom enligt förslaget i tabell 1 i motionen.

Motivering
Bakgrund
Den ekonomiska situationen för många av Sveriges pensionärer har under flera år varit
under all kritik. Det släpps årligen rapporter som visar att andelen personer som lever på
så kallat Äldreförsörjningsstöd ökar. Det förekommer att människor efter ett helt
yrkesliv, trots lång tids arbete har så låg pension att den knappt räcker till att betala
räkningarna. Detta har skapat en ny underklass bland de människor som byggt upp den
välfärd vi idag får ta del av i Sverige. Kvinnliga pensionärer som arbetat deltid inom
sjukvården och samtidigt tagit hand om hem och barn, är en grupp som idag är särskilt
utsatt. Det gäller även personer som arbetat hårt inom industrin och sedan blivit
sjukskrivna. Pensionssystemet är på lång sikt i behov av en rekonstruktion. Detta för att
tillse att människor kan erhålla en högre andel av lönen i pension, i kombination med
lösningar som omgående kan stärka pensionerna för de personer som har lägst pension.

Politikens inriktning
För Sverigedemokraterna är det viktigt att varje person som uppnår pensionsålder inte
ska behöva nöja sig med en pension motsvarande det så kallade ”existensminimum”.
Svenska pensionärer ska inte ständigt behöva oroa sig för hur man ska klara kostnader
sista veckan innan pensionsutbetalning. Ingen person ska heller behöva arbeta långt
över pensionsåldersnivå för att övergången mellan lön och pension ska bli ekonomiskt
hållbar. Det är en prioriterad fråga att se till att skyddsnäten är så täckande att begreppet
”fattigpensionärer” inte längre existerar. I vårt Sverige ska alla människor ha rätt till en
värdig tillvaro genom hela livet.

Sverigedemokraternas satsningar
Höjt grundskydd för pensionärer
Sverigedemokraterna har länge efterfrågat en höjning av grundskyddet, även kallat
garantipensionen och välkomnade regeringens höjning med 200kr även om den är långt
ifrån tillräcklig. Alla har inte haft förmågan att på egen hand komma upp i en skälig
pension på ålderns höst. Garantipensionen ska se till att alla människor får en värdig
tillvaro och att det ska gå att överleva som pensionär.
Det ska gå att leva som pensionär på sin pension, även om man av olika anledningar
inte har haft förmåga eller möjlighet att på egen hand komma uppnå en skälig
pensionsnivå på ålderns höst. Garantipensionen ska i dessa fall se till att alla människor
får en värdig tillvaro.
Nästan 700 000 äldre över 65 år uppbar garantipension i någon form år 2018. Det är
tydligt att kvinnor i genomsnitt har lägre inkomstgrundad pension än män, vilket
förklaras av att pensionens storlek påverkas av den samlade förvärvsinkomsten. Den har
i genomsnitt varit lägre för kvinnor och är det fortfarande inom många
kvinnodominerade yrkesgrupper. Därför föreslås en ytterligare en höjning på 800 kr per
månad, vilket innebär en satsning på totalt 4,2 miljarder kr för år 2021 (RUT 2020:815).

Slopad kvalificeringsregel
Det är för oss Sverigedemokrater viktigt att vi skyddar och värnar det svenska
välfärdssystemet så att dess legitimitet kvarstår. Garantipensionen är ett grundskydd för
de med liten eller ingen inkomst. För att tillgodoräkna sig full garantipension krävs det
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att en person bott i Sverige i minst 40 år. Vid en tillfällig bosättning i annat land
minskas pensionen med lika många delar som denne bott utomlands.
Inom regelverket finns undantag för de personer som beviljats uppehållstillstånd
genom flyktingskäl eller övrigt skyddsbehov, vilket ger rätt att tillgodoräkna sig tid i
hemlandet vid beräkning av garantipensionens storlek. Det innebär att tillgodoräknande
görs från den tid den pensionssökande fyllde 25 år fram till tidpunkten då personen kom
till Sverige. De år som den sökande får en pensionsutbetalning från hemlandet räknas
däremot bort. Olika former av särregler är olyckligt och vi anser att samma
kvalificeringsregler ska gälla för alla. Att slopa kvalificeringsregeln innebär en
besparing på 800 miljoner kr (RUT 2020:870).
Anslaget för bostadstillägg justeras ned i och med höjning av anslag 1:1
Garantipension till ålderspension. Äldreförsörjningsstödet justeras ned i och med
höjning av anslag 1:1 Garantipension till ålderspension.

Budgetförslag
Tabell 1. Anslagsförslag 2021 för utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Tusental kronor
Ramanslag
1:1 Garantipension till ålderspension
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna
1:3 Bostadstillägg till pensionärer
1:4 Äldreförsörjningsstöd
1:5 Inkomstpensionstillägg
2:1 Pensionsmyndigheten
Summa

Regeringens
förslag

Avvikelse från
regeringen

14 141 100
9 343 300
10 273 800
1 190 100
1 990 000
777 588
37 715 888

4 700 000
±0
−1 200 000
−100 000
±0
±0
3 400 000

1:1 Garantipension till ålderspension
Avvikelse från regeringen

Förslag 2021
4 700 000

Beräknat 2022
4 800 000

Beräknat 2023
4 700 000

Anslaget höjs med ändamålet att stärka garantipensionen med 800 kronor per månad
vilket 2021 innebär en satsning på 4,2 miljarder kronor (RUT 2020:815). Vidare tas
flyktingundantaget för garantipension i Sverige bort vilket innebär en besparing på 800
miljoner kr (RUT 2020:870). Övriga förändringar i anslaget innebär indirekt påverkan
av utredningar från andra utgiftsområden.
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1:3 Bostadstillägg till pensionärer
Avvikelse från regeringen

Förslag 2021
-1 200 000

Beräknat 2022
-1 200 000

Beräknat 2023
-1 200 000

Anslaget justeras ned i och med höjning av anslag 1:1 Garantipension till ålderspension.
1:4 Äldreförsörjningsstöd
Avvikelse från regeringen

Förslag 2021
-100 000

Beräknat 2022
-100 000

Beräknat 2023
-100 000

Anslaget justeras ned i och med höjning av anslag 1:1 Garantipension till ålderspension.

Julia Kronlid (SD)
Linda Lindberg (SD)

Jonas Andersson i Skellefteå (SD)

Jennie Åfeldt (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)
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