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arbeta hela livet. Ersättningar från sjukförsäkring och a-kassa är visserligen pensionsgrundande,
men dagens låga tak för sjukförsäkringen och a-kassan är ändå ett rejält hot mot kommande
generationers pensioner. Värst drabbas de som lever på försörjningsstöd (socialbidrag) eftersom
dessa inkomster inte är pensionsgrundande.
Premiepensionen är hårt kritiserad inte minst av socialdemokraterna. Enligt Kurt Kvarnström vill
socialdemokraterna i första hand minska premiepensionsdelen och på sikt helt ta bort den från
systemet. Premiepensionen fungerar i princip som ett privat sparande. Den enskilde tar hela risken
om fonderna går dåligt.
Garantipensionen syftar till att ge en grundtrygghet åt dem som aldrig haft några inkomster eller
mycket låga pensionsgrundande inkomster. Full garantipension 2012 uppgår till 7810 per månad
för ensamstående och 6967 för gifta. Garantipensionen finansieras via statsbudgeten och kan
tidigast betalas ut vid 65 års ålder. 81 % av garantipensionärerna är kvinnor.
Enligt Kvarnström måste förändringar ske om vi vill att kommande generationer ska kunna
garanteras en trygg och anständig pension även framöver. Han tycker att:
 Premiepensionen bör minskas och på sikt helt föras över till inkomstpensionen,
 Den övre inkomstgränsen för inbetalning av pensionsavgiften till systemet bör höjas.
 Garantipensionen bör höjas, så att fler kan få en pension som ger en reell grundtrygghet åt
den växande gruppen med låga pensionsgrundande inkomster.
Gamla Gardet kommer att på olika sätt följa det arbete som pågår inom partiet för att säkra
framtidens pensioner och se till att en rättvis beskattning av pensionerna snarast införs.
Stig Lundholm
Ledamot i Gamla Gardets styrelse

Några viktiga beslut som föreningsmötet den 12 november 2012 fattade:
- att höja medlemsavgiften till Gamla Gardet med 10 kr/år
fr o m 2013.
- att som ombud till distriktskongressen i Lycksele d. 13 - 14
april 2013, välja: Stig Lundholm, ord., Eilert Carlson, ers.,
och Börje Lundström, ers., i nämnd ordning.
- att till distriktsstyrelsen, som ska väljas på
distriktskongressen, nominera: Eilert Carlson, till revisor,
ord.,/ers.

Information lämnades också om att Gamla Gardet nu är medlem i FONUS och
de medlemsförmåner man/vi har som medlem. Den som har funderingar och frågor om detta,
kan kontakta någon i styrelsen.

