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angelägenhet, SOU 2020:46 
 

Personskadeförbundet RTP är en politiskt obunden medborgarrättsorganisation som arbetar för ett 
universellt utformat samhälle, där medborgarna har rätt till en livsinriktad och individuellt anpassad 
rehabilitering för att kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Förkortningen RTP står 
för rehabilitering, tillgänglighet och påverkan. Läs mer om oss på rtp.se. 

 

Synpunkter från Personskadeförbundet RTP 
 

Inledning 
Vi välkomnar Jämlikhetskommissionens breda kartläggning av ojämlika förhållanden i dagens 
samhälle. Många av våra medlemmar lever med långvariga funktionsnedsättningar och dess följder i 
form av ekonomisk utsatthet, otrygghet och sämre hälsa. Vi vet att levnadsstandarden därför ofta är 
sämre jämfört med befolkningen i övrigt. I takt med tilltagande utsatthet ökar ojämlikheten. 

Det rör sig om livsvillkor som strider mot Konventionen om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning, exempelvis artikel 28: Tillfredsställande levnadsstandard och social trygghet, 
och mot Agenda 2030:s tionde mål som handlar om att minska ojämlikhet. Vi anser att det är på 
tiden att förverkliga de fördelningspolitiska tankar som konventionen och agendan implicerar, 
exempelvis att prioritera de lägsta inkomstgrupperna i ekonomisk och social politik. Därför ser vi 
mycket positivt på kommissionens reformförslag rörande utbildning, arbetsmarknad, socialförsä-
kringssystem och hälsa. Att öka ekonomisk och social hållbarhet ligger oss varmt om hjärtat – för 
våra medlemmars trygghet och ökade möjligheter att delta i livet på lika villkor. 

 

Socialförsäkringssystem 
Vi delar kommissionens uppfattning att socialförsäkringssystemen behöver anpassas till de 
förändringar som internationaliseringen av kapital och arbetsmarknad fört med sig, exempelvis i 
form av otrygga anställningar. Det drabbar ofta unga som håller på att etablera sig på arbets-
marknaden men också personer med nedsatt arbetsförmåga som behöver återgå i arbete efter en 
längre tids sjukskrivning.  
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Generellt löper personer med låga inkomster en högre risk att fastna i otrygga anställningar. Även om 
dessa grupper genom beskattning bidrar till att finansiera välfärden kan det vara svårt för dem att 
kvalificera sig för sjukpenning eller arbetslöshetsersättning. 

Jämlikhetskommissionen skriver att resurssvaga personer och hushåll borde stärkas genom bland 
annat större satsningar på utbildning. Det är ett bra och jämlikhetsfrämjande förslag. Här hade 
kommissionen dock kunnat vara mer specifik. Vi vill exempelvis se ett stärkt stöd för personer med 
nedsatt arbetsförmåga som inte kan återgå till sitt tidigare jobb. Utbildning i ett tidigt skede av 
omställningen är en viktig insats för att kunna etablera sig igen på arbetsmarknaden. Vi menar att det 
är viktigt att resterande arbetsförmågor tas tillvara för att bevara personens självständighet, 
möjliggöra egen försörjning och främja jämlikhet. 

 

Ett system i obalans 

Kommissionen konstaterar att urholkningen av socialförsäkringen strider mot överenskommelsen 
mellan stat och individ när det handlar om att trygga försörjningen vid sjukdom eller arbetslöshet. 
Förutom svårigheten att kvalificera sig står de låga ersättningstaken ofta inte i någon rimlig relation 
till individens inbetalningar. 

Vi delar kommissionens bedömning att balansen mellan socialförsäkringssystemets krav och 
ersättningsnivåer måste justeras. Systemets otillräcklighet har lett till att många väljer 
tilläggsförsäkringar för att undvika ett större inkomstbortfall. De som drabbas hårdast av de låga 
ersättningsnivåerna är personer med lägre inkomster, osäkra anställningar, långvarig sjukdom eller 
funktionsnedsättning. Vår åsikt är att de medel som socialförsäkringssystemet genererar äntligen ska 
användas igen för att alla som råkar ut för arbetslöshet, sjukdom eller en olycka ska kunna klara sig 
bra med sin ersättning. 

 

Nytt sätt att beräkna ersättning 

Vi tycker det är positivt att kommissionen landar i att det offentliga försäkringssystemet bör ha som 
riktmärke att 80 procent av arbetskraften ska ha en ersättningsnivå på 80 procent av lönen. För 
många personer, bland annat våra medlemmar, skulle det innebära bättre förutsättningar för 
återhämtning och rehabilitering. Vi ställer oss dock frågande till att 20 procent av arbetskraften 
exkluderas i förslaget. Det skapar nya barriärer i stället för att främja jämlikhet bland alla som 
arbetar. 

Vi välkomnar också att den försäkrade inkomsten för både sjukpenning och arbetslöshetsersättning 
föreslås att beräknas utifrån en genomsnittlig inkomst under en intjänandeperiod. Att sjukförsäkrin-
gens ersättning förslagsvis ska baseras på historiska inkomster kan underlätta för personer med 
tillfälliga arbeten att få sjukpenning. Som kommissionen själv skriver behöver sjukpenningen dock 
justeras i förhållande till löne- och prisutvecklingen. 

 

Sänka tröskeln för aktivitets- och sjukersättning 

Kommissionen uppmärksammar att sjuk- och aktivitetsersättning underutnyttjas, med sämre 
ekonomi och hälsa till följd för de personer som har behov av dessa ersättningar men får avslag. Det 
är bra att kommissionen uppmärksammar de minskade utbetalningarna och dess negativa 
konsekvenser.  
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Man föreslår att Arbetsförmedlingen ska bedöma arbetsförmåga på ett mer kontinuerligt sätt – med 
syfte att tidigare kunna identifiera personer som har behov av sjuk- eller aktivitetsersättning. Det 
möjliggör också att på ett bättre sätt kunna tillvarata personernas resterande förmågor. Vi är 
övertygade om att en generösare bedömning kommer att höja levnadsstandarden för många och 
göra samhället mer jämställt. Det är en ambition som vi verkligen vill stödja. Det är också positivt att 
kommunerna avlastas genom att minska antalet personer som behöver leva på försörjningsstöd. 

 

Arbetsmarknad och inkomster 
Kommissionen rekommenderar att på prov införa ett skatteavdrag på de sociala avgifterna när en 
arbetsgivare anställer en person med svag förankring på arbetsmarknaden. Förslaget kan enligt vår 
uppfattning få olika effekter. Det kan å ena sidan leda till att personer med svag ställning på 
arbetsmarknaden får lättare att etablera sig. Å andra sidan kan det tränga undan personer som utan 
subventioner hade fått en anställning. Generellt saknar vi här en tydlig inkludering av personer med 
nedsatt arbetsförmåga och mer långfristiga incitament som ökar tillgänglighet, exempelvis att driva 
på utformningen av universellt anpassade arbetsplatser. 

Kommissionen föreslår också att ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att vidareutveckla modellen för att 
skatta långtidsarbetslöshet. Syftet är att kunna utforma individanpassade subventioner. Förslaget 
kan vara ett bra komplement till ovan nämnda skatteavdraget. Vi tror att ett specifikt och 
individinriktat stöd är bättre lämpat för att öka anställbarheten i stället för generella lönebidrag. 

 

Ojämlikhet mellan könen 

Vi välkomnar att kommissionen problematiserar ojämlikhet mellan könen när det gäller lön och 
andra inkomster. Män är nu som förr överrepresenterade i chefspositioner och bolagsstyrelser. I 
kölvattnet av globaliseringen har även männens kapitalinkomster ökat på ett oproportionerligt sätt.  

Ojämnt fördelade tillgångar finns också bland män och kvinnor med funktionsnedsättningar. Tyvärr 
uppmärksammar kommissionen inte att cirka 20 procent av alla kvinnor med funktionsnedsättning 
har så låga inkomster att de riskerar ett liv i fattigdom (se Jämställdhetsmyndighetens rapport: 
Kvinnor med funktionsnedsättning missgynnas ekonomiskt, publicerat våren 2019). Kvinnor med 
funktionsnedsättningar har ofta sämre förutsättningar att etablera sig på arbetsmarknaden, förbättra 
sin levnadsstandard och lägga grunden till en hyfsat bra pension. Jämfört med män med 
funktionsnedsättningar har kvinnor det sämre ställt och är överrepresenterade i den grupp som har 
en inkomst under fattigdomsgränsen. Enligt myndighetens rapport anser många kvinnorna utan 
förvärvsarbete att de kunde arbeta om de fick arbetsplatsen anpassad. 

Vi menar att kommissionens analys om bristande jämlikhet mellan män och kvinnor bör omfatta den 
utsatta och ojämlika situation som många kvinnor med funktionsnedsättning befinner sig i. 
Kommissionen föreslår att ge Medlingsinstitutet i uppdrag att vidare analysera löneskillnader mellan 
könen. Vi vill att uppdraget även ska innefatta inkomstskillnader mellan män och kvinnor med 
funktionsnedsättningar. 
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Hälsa 
Vi välkomnar att kommissionen är kritisk till utvecklingen mot en mer efterfrågestyrd vård. Vi har 
under de senaste åren ofta påpekat att privata sjukförsäkringar bidrar till en ökande ojämlikhet. Den 
som har råd erbjuds en gräddfil, på bekostnad av andra som kan ha större behov av vård. 

Det är positivt att kommissionen ifrågasätter kravet på att införa vårdvalssystemet. Den fria 
etableringsrätten har varit gynnsam för etableringen av vårdcentraler i områden med mindre 
vårdbehov. Även här finns en tendens till att tillfredsställa efterfrågan i stället för att prioritera 
vårdbehovet. 

Vi tycker det är ett bra initiativ av kommissionen att vilja främja fysisk aktivitet och förbättra 
folkhälsan. Eftersom vi vill att alla ska kunna vara så aktiva som möjligt, oavsett funktionsförmåga, 
hade vi gärna sett specifika förslag som riktar sig till personer med nedsatt rörlighet eller annan 
funktionsnedsättning. Vi efterfrågar här ett mer inkluderande synsätt. 

Vi ställer oss frågande till avsnittet om hjälpmedel som ensidigt fokuserar på hörselnedsättning. 
Däremot stöder vi förslaget att utprovning av hjälpmedel bör vara i offentlig drift. Detta för att 
undvika att marknadsintressen styr utbudet av hjälpmedel, vilket kan leda till kostnadsdrivande 
förskrivningar. 

Vi vill också påtala att det generellt saknas resonemang kring en individ- och behovscentrerad 
rehabilitering. För många som lever med en funktionsnedsättning kan en livslång rehabilitering vara 
ett mycket viktigt stöd för att behålla resterande förmågor och leva ett så självständigt liv som 
möjligt. 

 

Att ha råd att bo 
Vi välkomnar kommissionens förslag att justera bostadsbidragen men anser att höjningen inte borde 
vara öronmärkt för att gynna barnfamiljer. Ett bra initiativ skulle på så sätt kunna leda till fortsatt 
marginalisering av många som lever med små inkomster. 

Kommissionen föreslår ett tilläggsdirektiv för att utreda en eventuell etablering av ett statligt ägt 
bolag som tar ansvar för nyproduktion av socialt boende. Det är ett bra förslag. Nya prisvärda 
hyreslägenheter behövs och det är uppenbarligen så att det saknas kommersiellt intresse för att 
bygga lägenheter för de lägre inkomstgrupperna. Att minska boendekostnader för personer med låga 
inkomster är enligt vår uppfattning en viktig del i arbetet för en ökad jämlikhet. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 
Marina Carlsson, Förbundsordförande Personskadeförbundet RTP 
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Kontakt: 

Astrid Källström, kommunikatör 

astrid.kallstrom@rtp.se 

08-629 27 97 
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