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Till finansutskottets ledamöter och suppleanter:  

Riksförbundet FUB skriver till finansutskottet i dag med en förhoppning om att samma samarbetsanda ska 

prägla utskottet, som 1993 då lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) beslutades av 

en enig riksdag mitt under en djup lågkonjunktur. Vi syftar på utskottets hantering av det förslag som kom 

från regeringen den 1 september, nämligen att ta bort den orättvisa skatteklyftan mellan personer som 

har aktivitets- och sjukersättning och personer som förvärvsarbetar eller har pension. 

Den mycket svåra ekonomiska situationen för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning har varit en 

central fråga för FUB under många år. För att förstå betydelsen av förslaget kring beskattning av inkomst 

från sjuk- och aktivitetsersättningen är det viktigt att ha en helhetsbild av samtliga faktorer som bidrar till 

utsattheten: 

• Straffskatten drabbar människor som inte har möjlighet att förvärvsarbeta p.g.a. 

funktionsnedsättning. För FUB:s del handlar det om personer med intellektuell 

funktionsnedsättning som i de flesta fall saknar förutsättningar för att skaffa ett arbete på den 

öppna arbetsmarknaden. Det handlar inte om en grupp som ”väljer att leva på bidrag”.  

 

• Nivåerna i aktivitets- och sjukersättningen följer inte med kostnadsutvecklingen på samma sätt 

som lönerna gör. Mellan 2003 och 2020 ökade medellönen med hela 52 procent. Men aktivitets- 

och sjukersättningen ökade under samma period bara med 29 procent. Denna eftersläpning har 

lett till att många personer med funktionsnedsättning tvingas leva under fattigdomsgränsen. 

Socialstyrelsen konstaterar i lägesrapport 2020 att allt fler personer med LSS-insatser är beroende 

av ekonomiskt försörjningsstöd - trots att de har en inkomst från aktivitets- och sjukersättningen. 

 

• Höjningen av det statliga bostadstillägget 2020 omfattade inte personer med aktivitets- och 

sjukersättning, trots att väldigt många i just denna grupp har betydligt högre hyror än andra 

grupper med jämförbara inkomster. Detta beror på att många kommuner tar ut extra hyra för 

gemensamhetsutrymmena i LSS bostäder, utan att ta hänsyn till att detta är en del av 

omvårdnaden och innebär ett avsteg från merkostnadsprincipen. 

Vi är väl medvetna om att alla åtgärder som krävs för att lyfta personer med LSS-insatser ur fattigdom inte 

ligger inom finansutskottets ansvarsområde, men desto viktigare att utskottet agerar när det är möjligt.  

Riksförbundet FUB tror att alla riksdagspartier, oavsett ideologisk grund, delar en ambition att skapa de 

bästa möjliga förutsättningarna för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Men gruppens 

fattigdom omöjliggör de bästa intentioner. Vi hoppas att borttagandet av straffskatten på aktivitets- och 

sjukersättningen är det första, viktiga steget mot en trygg ekonomisk tillvaro för denna grupp.  

Läs gärna vår årliga kartläggning Fångad i Fattigdom. 

För Riksförbundet FUB 

 

Anders Lago    Christina Heilborn 

Förbundsordförande   Förbundssekreterare 

https://www.fub.se/wp-content/uploads/2021/03/fangad-i-fattigdom-2021-1.pdf

