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Sundbyberg den 13 juli 2022 

 

Remissyttrande 
Ytterligare skattesänkningar för personer med sjukersättning och 
aktivitetsersättning, Fi2022/01284 

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. Vi ingår i 
paraplyorganisationen Funktionsrätt Sverige. 
Läs mer om oss på rtp.se. 

 

Allmänna kommentarer från Personskadeförbundet RTP 

Generellt välkomnar vi de föreslagna ändringarna i inkomstskattelagen. Sedan många år 
tillbaka har vi i vårt påverkansarbete tryckt på att personer med aktivitets- eller 
sjukersättning också ska omfattas av skattelättnader som jobbskatteavdraget.  

I ett välfärdssamhälle borde det vara en självklarhet att även grupper som saknar 
arbetsförmåga ska få ta del av den här typen av skattelättnader. Det är inte personerna 
själva som avstår från att arbeta. Att få aktivitets- eller sjukersättning grundas på ett 
myndighetsbeslut och ska därför aldrig vara anledning till att bli utsatt för negativ 
särbehandling. Därför tycker vi – precis som ni skriver i remissunderlaget – att det är rättvist 
och fördelningspolitiskt nödvändigt att sänka skatter på ersättningarna i paritet med 
jobbskatteavdraget. 

Skattereduktionen höjer inte levnadsstandard 

Men även om de förslagna skattelättnaderna leder till ökade disponibla inkomster för 
personer med aktivitets- eller sjukersättning vill vi betona att det rör sig om ytterst 
blygsamma höjningar på 0,6 procent i genomsnitt. Det betyder maximalt 1 791 kronor mer 
per år – under förutsättning att någon uppbär högsta möjliga ersättningsnivån. Det förklarar 
sig självt att ökningen inte leder till en märkbar positiv förändring av levnadsstandarden. 
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Därför är det nödvändigt att ytterligare höja ersättningsnivåerna så att fler får möjlighet att 
kunna leva ett självbestämt och aktivt liv.  

Vi vet att socioekonomisk utsatthet leder till sämre psykisk och fysisk hälsa och i förlängning 
till kostnader, exempelvis i form av hög vårdkonsumtion, som samhället slutligen ska stå för. 
Det är oacceptabelt att ett rikt land som Sverige drar sig för att ta ett större ansvar för att 
bekämpa fattigdom på hemmaplan. Många med aktivitets- eller sjukersättning har livsvillkor 
som strider mot Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, artikel 
28: Tillfredsställande levnadsstandard och social trygghet, samt mot Agenda 2030:s första 
mål som handlar om att avskaffa fattigdom i alla dess former och överallt. 

Vi vill att Sverige lever upp till de åtaganden landet har förbundit sig till. Mot bakgrund av 
inflationen som vi just nu upplever är det extra viktigt att aktivitets- och sjukersättningen 
höjs eftersom skenande priser drabbar de personer hårdast som lever i ekonomisk utsatthet.  

Minska utsatthet genom öronmärkta satsningar 

Den förslagna skattereduktionen berör mindre än tre procent av befolkningen och innebär 
förhållandevis moderata kostnader. Utöver det borde det finnas finansiellt utrymme för att 
fånga upp de grupper som har de lägsta inkomsterna, exempelvis personer med 
sjukersättning på garantinivå, förslagsvis genom öronmärkta satsningar som ska lyfta just 
dessa personers livskvalitet. Det är hög tid att motverka marginaliseringen om klyftorna i 
samhället ska kunna minska. 

Att öka socioekonomisk hållbarhet är alltid en viktig fråga för oss – för våra medlemmars och 
alla andras trygghet och ökade möjligheter att delta i livet på lika villkor. 

 

Med vänliga hälsningar 

 
Marina Carlsson, Förbundsordförande Personskadeförbundet RTP 

 

Kontakt: 

Astrid Källström, kommunikatör, 08-629 27 97 

astrid.kallstrom@rtp.se 
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