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Promemorian Ytterligare skattesänkningar för perso-
ner med sjukersättning och aktivitetsersättning 
 
Bakgrund 
 
RSMH organiserar sedan 1967, på demokratisk grund, människor med olika former av psykisk 
ohälsa. Många av våra medlemmar är personer som har eller har haft en långvarig och allvarlig 
psykisk ohälsa, inte sällan i kombination med olika psykiska funktionsnedsättningar.  
 
RSMH är religiöst och partipolitiskt neutralt och verkar aktivt för att motverka utanförskap och 
diskriminering. RSMH är en del av Funktionsrätt Sverige och är aktivt inom Nationell samverkan 
för psykisk hälsa, NSPH.  
 
Synpunkter 
 
3. Ytterligare förstärkning av skattereduktionen 
 
Promemorians förslag: Skattereduktionen för personer med sjukersättning och aktivitetsersätt-
ning förstärks ytterligare så att den skillnad som finns i beskattning av dessa inkomster och av 
arbetsinkomster tas bort. Det sker genom att skattereduktionen höjs för alla som har ett underlag 
som överstiger ca 44 000 kronor per år. Underlaget för skattereduktionen ska avrundas nedåt till 
helt hundratal kronor. 
 
 
RSMH har inga invändningar mot förslaget som ska innebära att skillnaden i beskattning tas bort. 
Som det är nu har några av de grupper som har svårast att få sin ekonomi att gå ihop den högsta 
skatten. Vi vill emellertid lyfta ett varningens finger för att kommunala avgifter kan komma att öka 
så att den disponibla penningen ökar endast marginellt eller inte alls. Det kunde vi också till viss 
del se med de höjningar som gjordes av sjukersättning och aktivitetsersättning den 1 januari 2022.  
 
Vi skulle emellertid vilja se ett system som kan möta och kompensera för sådana höjningar. Dess-
utom måste det till åtgärder som gör att de som omfattas av förslaget inte får ännu mindre i plån-
böckerna i en tid med lågkonjunktur och, som i nuläget, en kraftig inflation. 
 
I övrigt finns det ett stycke längst ner på sidan 11 i promorian, med en inledning som inte fyller 
någon funktion över huvud taget som vi ser det: ”En förstärkning av skattereduktionen för 
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sjukersättning och aktivitetsersättning medför att drivkraften att arbeta minskar för personer med 
dessa ersättningar.”  
 
Varför uttrycker man sig på ett sådant sätt? Det är som vi, inom RSMH, ser det ett sätt att trycka 
till en redan svag och utsatt grupp ytterligare. Vår bestämda uppfattning i frågan är att de allra flesta 
i de här grupperna inte vill något annat än att få en plats på arbetsmarknaden. ”Alla människor 
måste få rättvisa möjligheter i arbetslivet och alla människor kan jobba till 100 procent av sin ar-
betsförmåga”, som någon mycket klokt har uttryckt det. 
 
Vi tycker därför att den ovan nämnda meningen i anständighetens namn bör tas bort. 
 
4. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser  
 
Promemorians förslag: Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2023 och tillämpas första gången 
på sjukersättning och aktivitetsersättning som betalas ut efter den 31 december 2022. 
 
 
RSMH kan bara hoppas att förslaget går igenom och att de här grupperna också kompenseras fullt 
ut efter det. 
 
 
Riksförbundet för Social och Mental hälsa 
 
 
Barbro Hejdenberg Ronsten    Åke Nilsson 
Förbundsordförande    Tf. kanslichef 
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