
 

   

Remiss angående Ytterligare skattesänkningar 
för personer med sjukersättning och 
aktivitetsersättning 
 
 

Sammanfattning 

• LO välkomnar att skattereduktionen för personer med sjuk- och 

aktivitetsersättning förstärks ytterligare med syfte att ta bort 

skillnaden i beskattning mellan dessa ersättningar och 

löneinkomster. 

• LO anser dock att alla förvärvsinkomster – löneinkomster såväl som 

ersättningar från försäkringar (vid pension, arbetslöshet, 

föräldraledighet och sjukdom/skada) borde beskattas enligt samma 

skatteskala. 

 

LOs synpunkter 
LO välkomnar förslaget i promemorian om förstärkt skattereduktion för 

personer med sjuk- och aktivitetsersättning. Förslagets syfte är att ta bort 

skillnaden i beskattning mellan dessa ersättningar och löneinkomster.  

 

Att ersättningar från försäkringssystemen vid exempelvis sjukdom och 

arbetslöshet, däribland sjuk- och aktivitetsersättning, beskattas högre än 

löneinkomster är orättvist och fördelningspolitiskt orimligt. 

Jobbskatteavdraget har gett skattesystemet ett omotiverat regressivt inslag 

då många av de grupper som redan har de lägsta inkomsterna beskattas 

hårdare än resten av befolkningen. Sysselsättningseffekterna av det svenska 

jobbskatteavdraget är dessutom svårutvärderade och högst osäkra.1 

 

Vi vill dock understryka att det, även om detta förslag genomförs, kommer 

finnas kvar stora och orimliga skillnader i beskattning mellan de 

arbetsinkomster som omfattas av jobbskatteavdragen och flertalet 

försäkringsersättningar. Som LO framfört tidigare (bland annat i vårt 

remissvar på Fi2021/02871) anser vi att alla förvärvsinkomster – 

löneinkomster såväl som ersättningar från försäkringar (vid pension, 

 
1 Se Edmark, K; Liang, C-J; Mörk, E. och Selin, H. (2012) Jobbskatteavdraget 

https://www.ifau.se/Forskning/Publikationer/Rapporter/2012/Jobbskatteavdraget/ 
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arbetslöshet, föräldraledighet och sjukdom/skada) – ska beskattas enligt 

samma skatteskala. LOs syn är därför att såväl jobbskatteavdraget, som det 

särskilda grundavdraget för pensionärer och skattereduktionen för sjuk- och 

aktivitetsersättning bör slopas och ersättas med en ny statlig skattereduktion 

lika för alla former av förvärvsinkomster.2  

 

Vi vill också särskilt lyfta, vilket även påpekades i vårt remissvar på 

Fi2021/02871, att underlaget för den aktuella skattereduktionen inte 

inkluderar alla ersättningar kopplade till varaktigt nedsatt eller långvarigt 

nedsatt arbetsförmåga. I promemorian beskrivs en förstärkt skattereduktion 

på just sjuk- och aktivitetsersättning som angelägen då det handlar om 

ersättningar som utgör en långvarig försörjningskälla eftersom ersättningen 

är kopplad till varaktigt nedsatt eller långvarigt nedsatt arbetsförmåga. 

Skattereduktionen inkluderar dock inte vare sig livränta vid arbetsskada 

eller kompletterande försäkringar (för såväl sjuk- och aktivitetsersättningen 

som för livränta) framförhandlade av arbetsmarknadens parter. 

 

 

Med vänlig hälsning 

Landsorganisationen i Sverige 

 

 

 

Susanna Gideonsson Anna Almqvist 

Handläggare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Se Skatter för det 21a århundradet - LOs skattepolicy 

https://www.lo.se/home/lo/res.nsf/vRes/lo_fakta_1366027478784_skatter_for_det_21a_arh

undradet_los_skattepolicy_pdf/$File/Skatter_for_det_21a_arhundradet_LOs_skattepolicy.p

df 


