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DHR är en idéburen demokratisk organisation för och av personer med nedsatt
rörelseförmåga. Genom att skapa opinion och påverka de politiska besluten
arbetar vi för ett öppet Sverige, där personer med nedsatt rörelseförmåga inte blir
utestängda. En av utgångspunkterna i vårt arbete är FN:s konvention om
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det är utifrån detta perspektiv
vi framför våra synpunkter på utredningen.
DHR prioriterar frågan om ekonomisk trygghet och bedriver därför ett aktivt
arbete gällande sjukersättning. Vi stödjer promemorians förslag att ytterligare
sänka inkomstskatten till jobbskatteavdragets nivå.
Enligt konsekvensanalysens beräkningar ger skattesänkningen en inkomsthöjning
med cirka 1200 kr per år. DHR saknar ett funktionshinderperspektiv som berör
skattesänkningen och inkomsthöjningen i ett helhetsperspektiv. Det är inte säkert
att 1200 kr i sänkt skatt ger 1200 kr mer i plånboken, då avgifter för kommunala
insatser många gånger beräknas med hänsyn till inkomsten. Det mönstret såg vi då
garantinivån tidigare höjdes. Vi anser därför att det måste kunna garanteras att
den inkomstökning som skattereduktionen ger stannar hos individen och inte går
till att betala höjda kommunala avgifter för olika stödinsatser.
En person som har sjukersättning på garantinivå ligger i dag, även efter
skattereduktionen långt under EU:s gränsvärde för fattigdom. Nu ökar också
inflation och räntan, vilket påverkar privatekonomin för personer som saknar
ekonomiska marginaler. Det är därför nödvändigt att regeringen påbörjar ett mer

målinriktat och sammanhållet arbete för att stärka ekonomin för personer som på
grund av sin funktionsnedsättning inte kan arbeta.
Ur ett jämställdhetsperspektiv är promemorians förslag extra angeläget då en
majoritet som berörs av skattesänkningen är kvinnor. Även här landar vi i analysen
att det krävs ett mycket mer målinriktat arbete från regeringen för att nå
jämställdhet. Kvinnor med funktionsnedsättning har i dag mindre ekonomisk
buffert än män. Hela 28 procent har inte ens små kontantmarginaler (SCB). Detta
skapar en beroendeställning mot familj och vänner.
Beslut om detta yttrande har tagits av förbundsordförande Åsa Strahlemo.
Yttrandet har beretts av ombudsman Kristian Cornell och i den slutliga
beredningen har även förbundssekreterare Ken Gammelgård medverkat.
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