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Viktigt komplement
I närmast föregående nummer av DSM (DSM 2/2013) skriver Julia Caesar om hur pensions-
systemet genom sin underfinansiering är behöver göras om från grunden.

 I anslutning till artikeln - ”Spelet om PENSIONERNA” - hänvisas till två faktarutor. 
Av misstag återgavs bara den ena. Här återges nu båda faktarutorna.

Pensionssystemet 
minerat med orättvisor

Hela pensionssystemet, inklusive pensionsformer utan-
för den allmänna pensionen, är minerat med orättvisor. 
Den genomsnittliga allmänna pensionen 2012 bland lan-
dets drygt två miljoner pensionärer var 11 400 kronor i 
månaden före skatt. Här handlar det alltså om människor 
som har arbetat i 40-45 år och betalat pensionsavgifter 
lika länge.

De drygt 800 000 personer över 65 år som har arbetat 
lite eller inte alls får så kallad garantipension, som inte 
ingår i det vanliga pensionssystemet utan ligger direkt 
under statsbudgeten.

Bruttobeloppen från första januari 2013 ser ut så här:

·  Ogift pensionär: 7 898 kronor  i månaden.
·  Gift pensionär: 7 046 kronor i månaden.
·  Bostadstillägget (BTP) för ensamstående pensionä-

rer höjs till 4 990 kronor i månaden. 

En ogift pensionär som inte har tjänat in någon pension 
alls kan med maximalt bostadstillägg få 12 888 kronor i 
månaden. Den som har arbetat i 40-45 år kan alltså trots 
alla års inbetalda avgifter inte ens räkna med att få högre 
pension än den som inte betalat in ett öre. 

ÄFS - generös pension 
för invandrare över 65 år

Ett annat system som inte ingår i det allmänna pen-
sionssystemet utan ligger direkt under statsbudgeten 
är ÄFS, statliga äldreförsörjningsstödet. Det infördes 
av socialförsäkringsminister Ingela Thalén(s) 2003. 

Syftet var att avlasta kommunernas socialbudgetar 
från försörjningsstöd till invandrare över 65 år som 
aldrig har arbetat i Sverige och alltså saknar svensk 
pension. ÄFS är inkomstprövat men har till skillnad 
från den allmänna pensionen en garanterad nivå. I år 
beräknas 15 700 personer ha ÄFS. Antalet ökar stän-
digt. Både svenskar och invandrare kan få ÄFS, men 
80 procent av mottagarna är invandrare som aldrig 
har arbetat i Sverige.

Beloppen var förra året:

·  Ogift: 5 137 kronor i månaden.
·  Gift: 4 367 kronor i månaden.
·  Bidrag till bostad utgår med högst 6 200 kronor i 

månaden för ogift och 3 100 kronor i månaden för 
gift person.

ÄFS är skattefritt och räknas inte som inkomst. Den som 
har ÄFS får därmed hemtjänst gratis. ÄFS-mottagaren 
har också rätt att ha upp till 3 000 kronor i månaden 
i inkomst från sitt gamla hemland och kan bo där tre 
månader om året (utanför Europa) och hela året (inom 
Europa) med bibehållet ÄFS. ÄFS kan alltså inklusive 
bostadsbidrag uppgå till 14 337 kronor i månaden skat-
tefritt. Och ingenting hindrar ju att man hyr ut bostaden 
när man själv bor utomlands.

För budgetåret 2012 överskreds anslaget till ÄFS med 
cirka 78 miljoner kronor. http://www.riksdagen.se/sv/
Dokument-Lagar/Forslag/Propositioner-och-skrivelser/
Budgetproposition-for-2013-Utg_H0031d21/?text=true

Det här är fakta som många svenskar - kanske de 
flesta - inte känner till. Varken politikerna eller berörda 
myndigheter har något intresse av att informera om 
de olika pensionssystemen, eftersom de är smärtsamt 
medvetna om vilken dynamit de representerar.
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