
Genomgång av de intressepolitiska frågorna, Elsie Mann

● Äldreomsorg - alla äldre har rätt till en bra äldreomsorg. Inte bara de som har råd att betala.

Därför måste staten skjuta till minst 10 miljarder. Inte spela roll var i Sverige man bor. Goda

arbetsvillkor för för de anställda. Utbildning och kompetensutveckling.

Skälig levnadsnivå - äldre ska ha rätt till ett värdigt liv.

● Tänderna - finns en utredning av Veronica Palm fd riksdagsledamot - klar i början på 2021.

Jämlik tandhälsa. Lyft in tänderna som en del av kroppen. Undersökning 200 kronor.

Högkostnadsskydd som inom hälso- och sjukvården. Varje patient en individuell

tandhälsoplan. De med störst behov - mest stöd och i samverkan med övrig sjukvård.

Kostnad sex - sju miljarder för staten.

● Pensioner- pensionärer ska inte behöva få sin inkomst halverad. Alla ska kunna leva av sin

pension. Minst 70% av slutlön. 60% allmän pension/inkomstpension och 10% från

tjänstepension/avtalspension - för dem som jobbat ett helt yrkesliv max ca 20 000 kr.  Få in

mera pengar i systemet. Pensionsavgiften ska vara 18.5% som bestämts inte 17,21% som

den verkligen blir. Då skulle pensionerna kunna höjas med 6.6%. Även de pengar som

betalas in av arbetsgivare över tak (47 717 kr/månad) ska in i pensionssystemet. Pensionen

höjs då även för de som redan är pensionärer.

Inkomstpensionstillägg 9 223 - 17 420 kr/månad över 65 år 0 - 600 kronor  - från 2021

Bostadstillägg 6 990/3 495 för de med lägre pension (kan även få äldreförsörjningsstöd utan

att söka)

Garantipension (7 853 för gifta och 8 779 för ensamstående)

Garantitillägg med upp till 1 000 kr/månad från augusti 2022. Förslag och beslut väntas

under försommaren. Skattefritt. Omfattar ca en miljon pensionärer.

Respektavstånd - löna sig att arbeta - skillnad i pension mellan den som arbetat mycket lite

eller inte alls och den som arbetat heltid i 40 år i ett låglöneyrke.

Kvinna i ett arbetaryrke får i genomsnitt 16 100 kr före skatt i pension enligt LO - tjänstemän

dubbelt så mycket.

Sluta lappa och laga pensionssystemet.

Namninsamling PRO 80 år - för höjd allmän pension.

Rapporten – Höj den allmänna pensionen

Fördjupningsmaterial – Pensionsskolan

Studiehandledning – Höj den allmänna pensionen

https://pro.se/download/18.361e7a0b179d5f1cf51302f3/1623070897842/H%C3%B6j%20den%20allm%C3%A4nna%20pensionen%20PRO%20SKPF%20Tankesmedjan%20tiden.pdf
https://pro.se/download/18.6a7f171917ee2fffa68587fd/1644847202311/Pensionsskolan%20%E2%80%93%20Fakta%20om%20pensionssystemet%20webb.pdf
https://pro.se/download/18.6a7f171917ee2fffa68587ff/1644847222719/H%C3%B6j%20den%20allm%C3%A4nna%20pensionen%20-%20Studiehandledning%20webb.pdf



