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Förstärkt skattereduktion för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning 

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

med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv. Vi är cirka 25 000 

medlemmar i lokalföreningar runt om i landet. Personer med intellektuell funktionsnedsättning 

och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn. 

På grund av sin funktionsnedsättning, saknar många personer med intellektuell 

funktionsnedsättning förutsättningar för att kunna få någon form av lönearbete. Denna grupp 

är beroende av sjuk-eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan för sin försörjning. Men 

kombinationen av låga ersättningsnivåer, hög skattesats, höga hyror och ytterst små 

möjligheter att påverka sin ekonomiska situation, innebär livslång fattigdom. Många kommuner 

har brist på LSS-bostäder, vilket för många innebär en avsaknad av valfrihet samtidigt som 

priserna drivs upp.1  

Riksförbundet FUB instämmer i promemorians beskrivning av den ekonomiska situationen för 

personer med sjuk- och aktivitetsersättning och välkomnar förslaget om skattereduktion, som 

är ett viktigt steg mot minskad fattigdom. 

Riksförbundet FUB saknar dock en ordentlig konsekvensanalys av förslaget. Av promemorian 

framgår bland annat att omsorgsavgifter kan komma att öka för den enskilde, vilket kan 

innebära att den disponibla inkomsten i realiteten inte ökar eller ökar i mindre utsträckning.  

För att skattereduktionen ska få önskad effekt, det vill säga förbättrad ekonomisk situation för 

personer som idag är väldigt utsatta, är det av yttersta vikt att inkomsten efter skatt inte blir 

densamma som tidigare. Riksförbundet FUB efterlyser därför ett sammanhängande förslag, där 

man säkerställer att skattereduktionen inte samtidigt innebär ökade kostnader för omsorg eller 

att bostadstillägget minskas. Reglerna för bostadstillägget behöver vara mer flexibla och 

individualiserade, för att kunna anpassas till den enskildes livssituation i förhållande till både 

 
1 FUB:s rapport Fångad i fattigdom? (2021)   

https://fubse-my.sharepoint.com/personal/julia_henriksson_fub_se/Documents/Remisser/Merkostnader%20i%20LSS-bostad/.%20Så%20länge%20ersättningssystemet%20inte%20hänger%20ihop%20med%20kostnadsutvecklingen%20kommer%20man%20inte%20åt%20det%20grundläggande%20problemet%20med%20att%20personer%20med%20intellektuell%20funktionsnedsättning%20ofta%20lever%20ett%20helt%20liv%20i%20fattigdom.
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boendekostnader och disponibla inkomster. Dessutom motverkar gränserna för sparkapital och 

arv vid bostadstillägg möjligheterna för personer med sjuk- och aktivitetsersättning att ha en 

ekonomisk buffert.  

Staten, regionerna och kommunerna har genom Agenda 2030 och Funktionsrättskonventionen 

åtagit sig att förhindra fattigdom för personer med funktionsnedsättning. Riksförbundet FUB 

anser att skattereduktionen måste ingå i en helhetssatsning, där målsättningen är ekonomisk 

trygghet.  
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