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REMISSVAR (Fi2022/01284) 
 
Ytterligare skattesänkningar för personer med 
sjukersättning och aktivitetsersättning  
 
Förslaget i sammandrag 

I promemorian lämnas förslag om ytterligare skattesänkningar för 

personer med inkomster i form av sjukersättning och 

aktivitetsersättning. Enligt förslaget ska skatten sänkas genom att den 

befintliga skattereduktionen förstärks för personer som har ett underlag 

som överstiger ca 44 000 kronor per år. Skattesänkningen beräknas 

uppgå till i genomsnitt 1 130 kronor per år.  

 

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 

 

Sacos ställningstagande  

Saco instämmer i bedömningen att det finns goda fördelningspolitiska 

argument för att gynna gruppen med sjuk- och aktivitetsersättning. 

Personer som har sin försörjning via sjukersättning eller 

aktivitetsersättning har i högre utsträckning en låg ekonomisk standard 

jämfört med befolkningen som helhet. Skillnaden har dessutom 

förstärkts över tid eftersom ersättningsnivån inte har följt den generella 

löneutvecklingen. Saco ser därför att det finns ett behov av att höja den 

ekonomiska standarden för gruppen, vilket emellertid bör ske genom 

höjda ersättningsnivåer.  

 

Det bör däremot inte ske via en skattereduktion eftersom det förvärrar 

ett redan komplicerat skattesystem som därigenom blir mindre 

transparent och mer svåröverskådligt. Saco avstyrker därför idén om att 

ha ett avdrag för det aktuella syftet och förkastar följaktligen idén om att 

förstärka ett sådant avdrag. 

 

Antalet avdrag, reduktioner och undantag i skattesystemet bör hållas till 

ett minimum och ska huvudsakligen motiveras av att främja 

arbetsutbudet och bidra till att öka antalet arbetade timmar, 

sysselsättning eller ekonomisk tillväxt. Saco har länge argumenterat för 

att det finns ett behov av en övergripande skattereform som tar ett 

helhetsgrepp om den gemensamma välfärdens finansiering. I ljuset av att 

i princip samtliga riksdagspartier dessutom ser ett behov av att reformera 

skattesystemet med syfte att göra det enklare och effektivare blir förslaget 

felplacerat.  

 



 

 

   

 

2 

 

Regeringen tillsatte dessutom en utredning under 2020 (dir 2020:31) 

som bland annat hade i uppdrag att komma med förslag på hur 

regelverket när det gäller arbete, studier, bisysslor, uppdrag eller 

liknande under tid med sjukersättning och aktivitetsersättning kan göras 

mer förutsebart och enklare för den försäkrade. Syftet var bland annat att 

öka möjligheterna att ta tillvara den försäkrades arbetsförmåga. 

Utredningen har presenterat sina förslag och Saco väntar på att dessa ska 

genomföras. Att i det läget förstärka förslag som reducerar de 

ekonomiska incitamenten att i någon mån arbeta förefaller 

kontraproduktivt. Saco avstyrker förslaget i promemorian.  

 

Sveriges akademikers centralorganisation 

Med vänliga hälsningar 
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