
Nej till
straffskatt
på sjukdom!



Att bli så sjuk att man inte kan 
arbeta ska inte leda till fat-
tigdom. Ändå blir det ofta så 
i Sverige i dag. En otillräcklig 
sjukersättning, en orättvis skat-
tepolitik och stegvisa nedmon-
teringar av tryggheten har gjort 
tillvaron med sjukersättning till 
en daglig kamp för överlevnad.

När man har sjuk- och aktivitetser-
sättning lever man ofta på existens-
minimum. Samtidigt betalar man 
högre skatt än vad man betalar på 
inkomster från arbete eller ålder-
spension. Därtill räknas nivån på 
ersättningen inte upp med lönerna 
utan med prisbasbeloppet. På så 
sätt är man garanterad att alltid 
hamna på efterkälken när inkom-
sterna stiger i samhället i övrigt. 

Dessutom är det tyvärr en kamp 
i sig att över huvud taget kunna 
få rätt till ersättning vid sjukdom. 
Sverige har i dag hårdare krav än 
nästan alla andra OECD-länder när 
det gäller sjukersättning. 

SKPF Pensionärerna ser med oro 
på hur politiska siffermål om sjuk-
talen gång på gång följs av striktare 
bedömningar från Försäkringskas-

  SKPF Pensionärerna är Sveriges  
snabbast växande pensionärsförbund. 

  Som medlem hos oss får du tillgång till 
ett stort utbud sociala aktiviteter, förmån- 
liga medlemsförsäkringar och rabatter på 
allt från resor till konsumtionsvaror. Du 
är också med och stödjer vårt arbete för 
bättre villkor för Sveriges pensionärer. 

  Läs mer och bli medlem på skpf.se   
Välkommen till en givande gemenskap!

Detta är SKPF Pensionärerna

san, utan att lagen har ändrats. Det 
är inte rättssäkert, och ingen blir 
friskare av att behöva oroa sig över 
en osäker inkomst. 

SKPF Pensionärerna arbetar för:
  Att straffskatten på sjukdom ska avskaf-

fas. I dag betalar de med full sjukersätt-
ning högre skatt på sin inkomst än både 
ålderspensionärer och förvärvsarbetande. 
Sjukersättningen bör beskattas som ar-
betsinkomst.

  En höjning av sjukersättningen till nivåer 
som går att leva på.

  Att sjukersättningen ska räknas om varje 
år på samma sätt som den allmänna in-
komst- och tilläggspensionen.

  Att att lagen, och inte tillfälliga siffermål 
från politikerna, ska styra myndigheternas 
hantering av sjuk- och aktivitetsersättningen.

Sjukdom ska inte göra dig fattig!


