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Folkhemmet Sverige – behöver ditt stöd NU 
 

Partiet Folkhemmet Sverige är nytt – men vi som står 

bakom partiet är kunniga, erfarna och vi har under hela 

2000-talet haft tusentals kontakter med myndigheter, 

vården och politiker. Det vi har lärt oss är att dagens 

makthavare inte agerar även om de får bra lösningar 

serverade på silverfat. Då var alternativen att kasta in 

handduken eller att själva ta fighten i riksdagen – vi väljer 

att ta fighten för NU måste vi i akt och handling lösa 

problem och ta tillvara på möjligheter. Prat-politiker har 

för länge sedan passerat sitt bäst-före-datum. 

Folkhemmet Sverige är ett tvärvetenskapligt parti som verkar 

för ALLA medborgares bästa och var placerar man ett parti 

baserat på kunskap, erfarenhet och sunt förnuft på vänster-

högerskalan? Folkhemmet har ett stort hjärta fyllt med kärlek 

mot alla människor, djur, växter och mot miljön. Det hindrar 

dock inte att man är för en klok helhetspolitik som utmanar 8-

klöverns handlings förlamande politik som nu snabbt eroderar 

välfärden (bl.a. pensionerna), hälsan och tryggheten. 

Vi menar att dagens riksdagspartier (”8-klövern”) bedriver en politik vars resultat kan etiketteras 

som ”hjärtlös” – en politik som underminerar vår frihet, vår trygghet, vår hälsa, vår demokrati, vårt 

nationella självbestämmande, vår miljö och det välstånd många tar för givet. Något måste göras. 

För att partinamnet ”Folkhemmet Sverige” ska registreras inför riksdagsvalet krävs 

1500 namnunderskrifter från svenska medborgare som är röstberättigade i riksdags-

valet 9 september 2018. Vi lämnar underskrifterna till Notarius Publicus när vi har fått 

ihop 1500 godkända underskrifter (som INTE offentliggörs). Obs. att allt måste vara 

korrekt ifyllt för att räknas (ofullständiga personnummer blir t.ex. ogiltiga röster). 

Notarius Publicus garanterar att inga namn blir offentliga och underskrifterna stöder endast att 

partinamnet registreras inför riksdagsvalet. På valdagen väljer du självfallet själv vilken politik och 

vilket parti du vill stödja och rösta på – vilket är en helt annan fråga. 

Nedan finner du en blankett (sid 3) som du skriver ut (eller skriver av), fyller i och skickar till: 

Frank Nilsson  

Modovägen 20  

890 50 Björna 

Det går bra att bara själv skriva på och skicka in – eller att fler skriver på samma blankett. Om det 

blir fler än fem underskrifter, så använd flera blanketter. Lägg på brevlådan senast 31 januari! 

Fråga gärna dina vänner om de vill ha hälsofrihet, trygghet och en bra pension? Fråga om de vill 

betala 1000 kronor eller 400 kronor när de besöker en terapeut, tandläkare eller veterinär? 

Obs. att BOT-avdrag inte handlar om subventionering – utan om en nödvändig korrigering av ett 

”lapptäcke” till skattesystem som inte är anpassat till dagens samhälle. Ett BOT-avdrag skulle 

direkt avlasta vården och minska vårdköerna – vilket är viktigt om vi vill rädda vården. 
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ETT PAR EXEMPEL PÅ PRAGMATISK SAKPOLITIK 
Hälsofrihet står högt på Folkhemmet Sveriges dagordning och det tänker vi införa i två steg: 

1. Vad vi snabbt kan göra: 

a. Livsmedelsverket ska inte längre ge ut kostråd. 

Tallriksmodellen är en extrem högkolhydratkost som gör oss 

sjuka och som serveras barn, patienter och äldre - kostråd 

som på bara 20 år trefaldigat diabetes och fördubblat fetma. 

Vi ska förebygga ohälsa och INTE tvärtom. 
 

b. Vi ska införa momsfritt och ett BOT-avdrag (50 %) … för 

alternativmedicinsk behandling (homeopati, massage, aku-

punktur, frekvensmedicin, kinesisk medicin, ...), för besök 

hos tandläkaren och hos veterinären. Det innebär att ett 

besök som idag kostar 1000 kronor kommer att kosta 400 

kronor. Det gör att pensionärer med låg pension får råd att 

ta hand om sin hälsa (även sin munhälsa) och får råd att ta 

hand om sin fyrbenta livskamrat vid sjukdom. 
 

2. Vad som tar längre tid är att implementera Integrativ Medicin i den offentligt finansierade 

vården, där skolmedicin enbart är en pusselbit som främst har sin givna roll som akut-

medicin (fungerar däremot sämre som medicin vid kronisk sjukdom). 

 

Enhetspension 

Idag lever en kvarts miljon pensionärer som fattigpensionärer i Sverige. Det tänker vi ändra på 

genom att införa en skattefri enhetspension på 15 000 kronor per månad och vi vet hur det ska 

finansieras utan skattehöjningar. Vi tänker också se till att äldre får en bra vård och omsorg på 

ålderns höst, med en anpassad bostad och god näringsrik mat lagad på plats. 

Trygghet. Vi tänker halvera brottsligheten på ett humant och kostnadseffektivt sätt, medan 8-

klövern inte har gjort något åt systemfelen inom rättsväsendet – utan de har tillåtit kriminaliteten 

att ohämmat sprida sig i vårt samhälle så att det nu hotar vårt öppna samhälle. 

Läs mer … Partiprogram … Broschyr ... Facebook … Hemsidan … Upprop … FÖRDJUPNING 

http://folkhemmetsverige.se/wp-content/uploads/2017/10/Folkhemmet_Sverige_171027.pdf
http://folkhemmetsverige.se/wp-content/uploads/2017/10/Folkhemmet_Sverige_171012_broschyr.pdf
https://www.facebook.com/groups/547414585596675/
file:///C:/Users/leif/Documents/2009-20/FS%20-%20Folkhemmet%20Sverige/Upprop/folkhemmetsverige.se/
http://folkhemmetsverige.se/wp-content/uploads/2017/12/Upprop.pdf
http://folkhemmetsverige.se/wp-content/uploads/2018/01/UPPROP-11.pdf
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Folkhemmet Sverige 
Underskrifterna skickar du till Frank Nilsson, Modovägen 20, 890 50 Björna. 

Listorna lämnas till Notarius Publicus som utfärdar ett intyg om att minst 1500 

giltiga underskrifter visats upp (vilket innebär att namnen INTE kommer att 

offentliggöras). Observera att brevet måste läggas på brevlådan senast 31 

januari 2018 och att man måste vara röstberättigade i riksdagsvalet. 

______________ Printa ut denna sida (eller skriv av texten nedan) – fyll i och lägg på brevlådan senast 31 januari _____________ 

 

NAMNUNDERSKRIFTER 

Stöd för anmälan om registrering av partibeteckning för val till RIKSDAGEN. 

Jag stöder partiets anmälan av registrering av partibeteckningen Folkhemmet Sverige 
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Datum 
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Jag är folkbokförd i (kommun) Personnummer (10 siffror) 
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