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Remiss – sänkt skatt för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning (Fi2017/01367/SI) 

 

Riksförbundet FUB är en ideell intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna 

med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Vi är cirka 26 500 medlemmar i 150 

lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är 

medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn. 

 

Sammanfattning 

Riksförbundet FUB ställer sig mycket positiva till att det av promemorian framgår en insikt hos 

departementet om att personer som har sin försörjning av sjukersättning och aktivitetsersättning i 

högre utsträckning har en låg ekonomisk standard jämfört med befolkningen som helhet och att 

dessa ersättningar ofta är långvariga försörjningskällor. 

 

Riksförbundet FUB välkomnar promemorians förslag som innebär en skattelättnad i form av 

skattereduktion omräknat till 207 kronor per månad för personer med högsta möjliga sjukersättning 

och aktivitetsersättning, vilket är ett steg i rätt riktning även om det skulle krävas kraftigare tag för 

att utrota fattigdomen bland vår målgrupp.  

 

Riksförbundet FUB hade önskat att en ytterligare skattelättnad infördes i form av förhöjt 

grundavdrag för personer idag tillhörande personkrets 1 i LSS såsom har skett för personer som har 

fyllt 65 år. Promemorians motivering till att införa skattereduktion istället för grundavdrag är oftast 

inte relevant för vår målgrupp eftersom denna i regel inte har några övriga beskattningsbara 

inkomster. Skattelättnader i form av både skattereduktion och förhöjt grundavdrag för vår målgrupp 

skulle därutöver motverka en ökad beskattning för eventuella undantagsfall. 

 

Att personer med utvecklingsstörning ofta lever ett liv i fattigdom har varit känt under många år. 

Riksförbundet FUB lyfte den ekonomiska utsattheten i rapporten ”Fångad i fattigdom” 2014 och 

Länsförbundet FUB i Stockholms län tog upp detta i sin rapport ”Får jag möjlighet att leva som 

andra?”. 

 

Samtidigt som lönerna de senaste 10 åren vid jämförelse med olika index har stigit med ca 33 % så 

har prisbasbeloppet som justerar aktivitets- och sjukersättning bara stigit med ca 11 %. 

Inkomstökningen för de personer som tillhör LSS och har aktivitets- eller sjukersättning har alltså 
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bara varit en tredjedel av ”alla andras” inkomstökning. Detta kan jämföras med att matpriserna har 

stigit med 24 % under samma period. 

 

Riksförbundet FUB har tidigare framfört att begreppet sjukersättning ger en felaktig koppling till 

sjukdom och istället förslagsvis borde ersättas med en mer adekvat term. Att ha en 

funktionsnedsättning eller omfattande funktionsnedsättningar är inte detsamma som att vara sjuk. 

Begreppet sjukersättning ger fel signaler och upplevs som förlegat i sammanhanget.  

  

 

 

För Riksförbundet FUB 

     
Thomas Jansson              

Ordförande                

Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


