
Den privatekonomiska situationen

för personer med sjukersättning tillsvidare 

 

Personer med sjukersättning tillsvidare som inte har arbetat tidigare har rätt till 8 900 kr per månad i
sjukersättning före skatt. Med ett skatteavdrag enl skattetabell 33 med 2 073, vilket är 824 kr mer än
den som kan arbeta betalar i skatt, så har den funktionsnedsatte 6 827 kr i månaden att leva på . 

 

Den som tidigare har haft att arbete har rätt till en ersättning som är 64 % av en tänkt lön före skatt 
maximalt 17 800 kr, även denna grupp diskrimineras av att betala den högre skatten. Den som har 
en inkomstrelaterad sjukersättning på 16 000 i månaden tvingas betala 1279 kr mer i skatt per 
månad än den som har en arbetsförmåga och där med lön med samma belopp. 

 

Härutöver kan den som har sjukersättning tillsvidare ansöka om om bostadstillägg. 

Det är då 90 % av hyran upp till 5 000 kr maximalt 4 650 kr i månaden

 

Maxhyran på 5 000 kr har legat på denna nivå sedan åtminstone år 2000 ( enl telefonkontakt med 
försäkringskassan) 

 

Om vi då tittar på utvecklingen av hyrorna SCB :

Ny månadshyra per lägenhet året efter undersökningsåret :

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

00 Riket            

2 rum och kök 3 973 4 080 4 150 4 200 4 340 4 542 4 623 4 749 4 907 5 008 5 148

0035 Kommuner med >
75000 inv samt Stor-
Stockholm och Stor-

Göteborg

           

2 rum och kök 4 178 4 282 4 361 4 421 4 547 4 764 4 857 5 014 5 174 5 297 5 444

 Detta ger vid handen att normalhyrorna gått genom taket för bostadstillägget och det har gått fort.

Det mest allvarliga i detta är att om pensionerna eller sjukersättningen går 
upp så får inte de som har ersättningen ut någon höjning i plånboken 
eftersom försäkringskassan automatisk sänker bostadstillägget. 

Detta leder till att funktionsnedsatta tvingas flytta från sina lägenheter för att bli ärenden hos 
socialförvaltningarna och hemlösa. Bostadsbristen kommer att bli än större de närmaste åren med 
en utveckling som kan leda till en ännu sämre levnadsstandard för personer med 
funktionsnedsättning än vad som redan i dag är fallet. Den ökade inkomsten efter skatt som större 
delen befolkningen upplevt under åren 2008-2014 har inte omfattat denna grupp. 

Med vänlig hälsning från Sven-Peter Sörensson : raa_svempa@hotmail.com


